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రివబ్లిక్ దినోత్సవం నందర్భంగా రావ్ భవన్లో విందు 

1.2.1987 తోదీన ఆంధ (దోల్ యుఖ్యుమంతి (శ్రీ నీలం నంవీవ రెడ్డీగాడు తుంగఖ్/దో సోదిపై వంతెనకు 

శ లంటస్భావన చేశాడు. ఈ వంతెన వారడొన = కన్యావమారి అ(గం వాతీయ రవాదారివై వున్నది. 
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ఒడ ట్రై ఆంధ్రప్ర 
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సంపుటి 1 పూర్చి 1957 సంచిక 1 
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చృిచ్చి,న్పిన్పు న్పిన్పున్పన్ప వర్కు గపు షష పపుషుపుషులు పప పం పసిపను ఆసస న పనిని ఆ 

లర రరర న సస ఈం 

సాలుసరి రు. 1-8-0 వితివతి 0-2-0 

చే య అజ ఫ్ సం కు 

"ఆంధ్రపదేశ్ సమాచార ఫౌరసంబంధములకాఖ చే (వబులింవవిదే అజంతా (పింటప్పలో ముబించవడీనోది 



BOOKS OF OUTSTANDING VALUE 

2. India—A Pictorial Survey (Deluxe)  . . Rs. 1283-0 

3. Jawaharlal Nehru’s Speeches 1949-53 , . Rs. 8-8-0 

4, History of Indian Journalism ప / Rs. 5-0-0 

5, Kangra Valley Paintings . i S Rs 18-0-0 

1. Mahatma Gandhi Album ౨౨ Rs 35-00 

7. Social Legislation - . . Rs 600 

8. About India ( Revised ) గ | : Rs. 3-8-0 

9, Moulana Azad’s Speeches క న వం 6850 

10. Hand Book of India ©. Re 280 

11. 2500 years of Buddhism న స్ట జ Rs. 3-80 

12. India (ECAFE) Souvenir ౨౨ Rs 280 

Avatlable From : 
Write for a complete catalogue. 

. Wanted Agents inall District Head- 

quarters, Write for Agency terms. 
Fame or త అ. ఎం స 

PUBLICATIONS SECTION 

Department of Information and Public Relations, 

Government of Andhra Pradesh, 

Hyderabad-Dn. | 

6. Social Welfare in India ఎ Rs 880 



ఇక మనం సర్వజన శ్రేయస్సుత్రై పాటుపడాలి 
గవర్నరు రిపబ్లిక్ దిన సందేశం 

రాష్ట్రగవర్నరు (శ్రీ చందూలాల్ త్రివేకి రిపల్లిక్ దినోత్సవంనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ఇచ జ ఆడ Oe క గి 

ల ప్రజలకు సందేశ మీస్తూ మనం ఏ ఆశయాంతో తెలుగు మాటాడే (ప్రజలందరినీ ఒక రాష్ట్రం 
R శి i rR మి a శో టో _- ల్ (క్రిందికి తేవడానికి కృషిచేశామో ఆ ఆశయాలను ర వేర్చుకొనడానికి ఇప్పుడు శ కివంచన 

— 

లేకుండా పాటుపడవలసివున్నది” అని ఉద్బోధించారు. 
Coed క్ష్ అ జ లా | రాజ్ఞాల పునర్వ్యవస్థికరణ ము లక్ష్యసిద్ధి కి ఒక సాధనమాత్ర మె. సర్వజనుఐ (శ్రేయ 

స్పౌకా గ్యాలు, ధారత దేశ సమైక్యతా సుస్థిరత లే ఇర మన లక్ష్యం అని గపర్నరుఅన్నారు. 

ఆలిండియా రేడియో హైద్రాబాదు నిలయంనుంచి 1957 జనవరి 26వ తేదీ రాత్రి 
గవర్నరు ఈ విధంగా సం దేశ మిచ్చారు: 

“ఇది మన అందరికీ శుభదినం. దేశచరిత్రలో మిక్కిలి 
ప్రధానమెనరోజు, ధర్మనిరతుడు, గౌరవభాజనుడూ అయిన 
డా. రాజేంద్రప్రసాద్ అధ్యకులుగాను, నిత్య యొవసుడూ, 

జాతికి [ప్రియతముడూ అయిన పండిత జవాహరలాలు 

నెహూ9 (ప్రధాన మం్మత్రిగాను పున్నట్టి మన సర్వస్వత౦[త 

ప్రజాస్వామ్య దేశం ఏదేంస్లు గడచిన అనంతరం ఎనిమిదవ 
సంవత్సరంలోకి ఈనాడు అడుగుపెడుతున్నది. భారత దేశ 

మంతటా ఈరోజు కడు వేడుకతో చై భచోపేతంగా ఉత్స 
వాలు జరుపబడుతున్నవి. ఈ సందర్భంలో సోదర 

పౌరులకు, ముఖ్యంగా ఆం[ధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నాహృదయ 

పూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ భగవంతుడు ప్రాయంలో 
చిన్నదైన మన రిపన్లికుకూ, ఈ రిపబ్లికు (ప్రజలు ఆదాల 

గోపాలానికీ వచ్చేసంవత్సరం శుభం కలుగజేయుగాక అని 
కౌంక్షీస్తున్నాను, 

మన రిపన్లికు సప్తమ వార్షికోత్సవం అనేకవిధాల 
పాాఘముఖ్యం కలిగివున్నది. మన దేశచరిత్రలో ఇది ఒక 

మైలురాయి అని చెప్పవచ్చు. రాష్ట్రాల పునర్వ గివస్టీకరణ 

సంఘంవారి నివేదిక ప్రచురింపబడ్డ తరువాత పార్ల 
మెంటులో, రాజ్యసభలో, ఇంకా ఇతర వేదికలమీద 

ఎన్నో నెలలపాటు చర్చలు, వాదోపవాదాలు జరిగాయి, 

మన నాయకుల రాజనీతిజ్ఞత వల్ల,ప్రజలు వివేకంతో దేశభక్తి 
భావంతో వ్యవహరించడంవల్ల రాష్ట్రాల పునర్వ ్యవస్టీకరణ 
పథకం 1056 నవందిరు 1 వ తేదీన ఎట్టి ఒడుదుడు 

కులు లేకుండా (ప్రశాంతంగా అమలులోకి తేబకింది 

చరితాంత్మకమైన ఆరోజున మనదేశంలో కొ త్తరాష్ట్రాలు 

అమలులోకి వచ్చాయి. ఆరోజే మూడుకోట్ల పదిలక్షల 

(ప్రజలు ప్రధమ పర్యాయంగా ఒక రాష్ట్రం క్రిందికి వచ్చి 

నూతనంగా అభివృద్ది పథంవైప్పు పురోగమన౦ సాగిం 

చారు, అదే ఆంధి)పిదేళ్ రాష్ట్రం, 1953 అక్టోబరు 

1వ తేదీన ఆంధ్రిరా షాినికి పారిరంభోత్సపం జరిపిన 

(ప్రధానమంత్రే 1850 నవంబరు 1! ప తేదిన హైద 

దాదు విచ్చేసి విస్తృతమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 

పాంరంథోత్సవం చేసి మనల్ని ఆశీర్వదించడం మస 

మహాభాగ్యమని తలుస్తాను. 



(ప్రథమ (ప్రణాళిక ఫలితాలు 

“ పథమ పంచవర్ష ప్రణాళిక 1956 మార్చి 81వ 
తేదీన ముగిసింది. అనేక రంగాలలో మనం ఆశించివదాని 

కంపే హెచ్చు ఫలితాలను పాధించాము. వ్యవసాయక, 

పారిశామిక ఉత్పత్తులు పెరిగాయి. 
నూటికి 18 వంతుల చొప్పున పెరిగింది, పౌర్చుబ్సనడా 

యంలో తల ఒకటికి ఆదాజకుర -నూటీకి 1! వంతుల 
చొప్పున హెచ్చింది. ప్రథమ పంచవర్ష ప్రణాళిక విజయ 
వంతం కావడంచేత మనదేశ ఆర్థికవ్యవస్థ యొక్క పునాది 

బలపడింది. ఈ ప్రణాళికను అమలుజరుపడంలో మనం 

ఎంతో అనుభవం గడించడమేగాక మనకు ఛై ర్యోం, ఆత్మ 

విశ్వాసం కలిగాయి. 

రేకెత్తించి వారి సహకారాన్ని కూడా పొందిన కారణంచేత 

ప్రజలలో పణాళికపట్ల ఆసక్తి కలిగింది. 

అత్యవసరం అనేస్టితికి ప్రజలు వచ్చారు. సక్రమమైన అభి 
వృస్ధి కలుగాలంపే ఏ పరిస్థితులు వుండాలో మనం ఇస్పుడు 

(గహించగళిగాము, భ్యక్రా = నంగాల్, దామోదర్వ్యాలీ, 

కోసీ, చంబల్, నాగార్జునసాగం , తుంగభదా9) ప్రాజెప్టల 

వంటి బహుళార్థ (ప్రయోజనకరములైన మన నదీలోయ 

ప్రాజెష్టలు నిలకడగా పురోగమిస్తున్నాయి. ఒరిస్సాలోని 

హీరాకుడ్ ఆనకట్టను యీ నెలలోనే (ప్రధానమంత్రి [ప్రారం 

భించారు. దీనితో 101 కోట్లు ఖర్చుగల యీ (ప్రొజెష్ట 

మొదటిదశ పూర్తి అయినది. ఈ ప్రాజెక్టు ఒరిస్సా ఆర్థిక 

వ్యవస్థను పూరరిగామార్చి, అక్కడి మన సోవర పొరుల 

సం్టేమ సౌభా గ్యాభివృద్ధులకు తోడ్పడుతుంది. సమాజాభి 

వృద్ధులకు తోడ్పడుతుంది. సమాజాభివృన్ది, జాతీయవికాస 
"సవా కార్యక్రమాలు స్థిరమైన అభివృద్దిని సాధిస్తున్నాయి. 
ఈ అభిష్పద్ది కూలంకషమైనది. బొంబాయి సఘపంరోగల 

టార్భాబేలో అణుశక్తి సంస్థకు, అణుళకక్తి రియాక్టరుకి 

గడచినవారం (ప్రధా న ప్రారంభోత్సవం జరిపారు, 

దీనికి “అప్పరసి అని పేరు పెట్టబడింది. అణుళకి 

పరికోధన రంగంలో కొత్త సాథనమైన యీ రియాక్టశో 

మన పురోగమనానికి కొలబద్ద. అడక క్ర అభ్యుదయ 

సాథనకేకాొని యుద్ధంవంటి లేక విచ్చిన్నకరమైన (పమోజ 

నాలకు యే రూపంలోను వినియోగింప బడబోదని (ప్రధాన 

మంత్రి, మన సాంప్రదాయానికీ, విధానానికీ అనుగుణంగా 

వా(క్రుచ్చారని చేరే చెప్పడం అనవసరం. 

ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన బుద్ధజయంతి 

వుత్సవాలు 2500 సంవత్సరాల (క్రితం బుద్దుని బోధనలను, 

అంతేగాక (ప్రజలలో ఉత్సాహం 

పణాళికలు 

2 

జాతీయాదాయం , 

వ పవిత్రత, యీవి, ఆహింస, విశ్వజనీనమైన 

హనము మున్నగు వాట్టిల్లోకూడిన. చజిటేశాన్ని మనకి 
వృష ని వే అట్టి నంధేశం:ఆవజేరం 

ఎట్ల కీ! 

ras 

"రెండవ ప్రణాళిక. 
“ద్వితీయ పంచవర్ష పహృణాళికకూడా యీ సంవత్స 

రమే ఆరంభమయింది. పన్లిక్రంగంలో దీని ఖర్చు 

రూ. 1,800 కోట్లు, కాని యిది రూ. 6,800 కోట్లకు 

హెచ్చవచ్చును. పై) వేటురంగంలో పెట్టుబడి రూపంలో 

రూ. 2,400 కోట్లు ఆవసరం కొగలవని అంచనా. ఈ 

ప్రణాళిక ఆశయాలు మన కందరికీ బాగా తెలిసినవే, 
అయినా దాని (ప్రధానాశయాలను క్లుప్తంగా చెబుతాను. 

దేశంలో జీవనప్రమాణాభివృద్దిక్రై జాతీయరాబడిని 25 

శాతం హెచ్చించడం, మూలపరిశమలు, భారీసరిశ్రమలకు 

(ప్రత్యేక (పాధాన్యాన్నిస్తూ సత్వర పరిశృమాభివృద్టిని 

సాదించడం, అత్యధిక సంఖ్యాకులకు వుద్యోగావకాశాలను 

కల్పించడం, రాబడి. సంపదలలోని తారతమ్యాలను తగ్గిం 

చడం, ఆర్థికళ డిని యెక్కువ సమంగా పంచడం, (ప్రణా 

ిక అమలుక్ర డబ్బును రాబట్టడంతో తప్పనిసరిగా 

పొదుపు. పెట్టుబడి, పన్నులు హెచ్చుతాయి. 

అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలలో, దేశం రిపబ్లిక్ గా ఆవత 

రించిన యీ యేడు సంవత్సరాలలో మనం సంతృప్తికర 

మైన అభివృద్ధిని సాధించాము, 

ఈనాడు (ప్రపంచానికి ఆత్యవసరమైనఎ శాంతిభచ్రతలు. 

ముఖ్యంగా పూర్తి ఆధివృద్ధిచెందని మన దేశంవంటి 

దేశాల స్పరోగమనం అదిలేనిదే సాగదు. అయితే దుర 

దృష్టవశాత్తు 1956 వుత్తరార్థంలో అంతర్జాతీయ 

తులు దిగజారినవి, అప్పటినుంచి ఒక వుపద౦వం తరు 

వాత మరొకటి సంభవిస్తున్నది. సూయజ్ కాలువ జాతీయ 
కరణ, అందుమూలంగా చివరికి ఇంగ్లండు, ఫా9న్సు, 

యిజొ9యిల్ లు యీజిష్ట్ర పై సైనిక దురాక్రమణ జరిపిన 

వుదంతాన్నికాని, హంగరీలోని విషాచపరిస్థితులు, ఆసంద 

ర్భంలో రష్యా అ:లంబించిన వైఖరి మనకి ఆదుర్దా కలి 

గించిన విషయాన్నికాని యిక్కడ విప్తలంగా (ప్రస్తావించ 

నవసరంలేదు. ఈరెండు సందర్భాలలోనుకూడా అమెరికా, 
తక్కిన పపంచం పూర్తి సహకారంతో ఐక్యరాజ్యసమితి 

అవలంబించిన దృఢవై ఖరే యీ విషాద పరిస్థితులలో 

ఆశారేఖగా నిలిచినది. ఈ వై ఖరివల్లనే యీజిప్టృపై దురా 

పరిసి 
థి 

ఆంధ్రప్రదేశ్ 



క్రమణ ఆగిపోయి, యుద్ధవిరమణ జరగడం, యీజిప్ట 

భూభాగంనుంచి, (బ్రిటిష్, (ఫెంచి సైనికులను వుపసంహ 

రించడం, ఐక్యరాజ్యసమితి _సెనికదళాలను యీజిప్పులో 

వుంచగం, సూయజ్ కొాలువలోని అవరోధాల తొలగింపును 

ఆరంభించడం జరిగింది. హంగరీలో సమితిచర్య యిదే 
విధంగా ఫలించకపోవడం విచారకరం. కాని దీనికి 

బాధ్యులు సమితికాక మరొకరు. మధ్య(ప్రాచ్యమని ప్రసిద్ది 

కెక్కిన పశ్చిమ ఆసియాలోని పరిస్థితులు యింకౌ మిక్కిలి 

ఆందోళనకరంగా నే వున్నాయి, దురాక్రమణను నిరోధించ 

టానికేకాక వివిధ దేశాలలో ఆలముకునివున్న సందేహ 
భయ (ప్రనృత్తులను పారదోలి, ఆయా దేశాలమధ్య శాంతి, 
సహనం, స్నేహ సౌహారాలను పెంపొందించడానికి మిత్ర 

రొజ్యసమితి వై తికస్టాయిని పటిష్టం చేయడానికి అన్ని 

దేశాలు, ముఖ్యంగా అగిరాజ్యాలు (ప్రయత్నించటమే 

సక్రమమైన మార్గమనే విషయం సుస్పష్ట మవుతున్నది. 
మి[త్రరాజ్య సమితిలోని సభ్యరాజ్యాలు ఏవిధంగా తలుచు 

కుంటే ఆవిధంగా ఆసంస్ట రూపొందుతుంది. అతిక్లిష్టమైన 

పరిస్థితుల్లో చిక్కుకొనివున్న ఈనాటి (ప్రపంచంలో సమస్య 

లను పరిష్కరించి కాంతి సౌఖ్యాలను (ప్రతిష్టించడానికి ఆ 

సంస్థను వినియోగించుకోవడం అవసరం. 

(పధాని నెహూ అమెరికా యాత్ర 

“ఇటీవల మన (ప్రధానమంత్రి అమెరికా సందర్శించి 

అధృతుడు ఐసెన్హోవరతో సం పదింపులు జరిపిన 
విషయం మీకు విదితమే. పర్యవ 

సానంగా ఉభయ రాజసీతివే త్తలమధ్య వ్యక్తిగత స్నేహ 

భావం వెల్లివిరిసింది. తద్వారా (ప్రపంచాన్ని ఎదురొ-0 

టున్న అనేక ప్రరాన సమస్యల పరిష్కారం సందర్భంలో 

ఈ ఉభయులమధ్య అభిప్రాయాల ఐక్యతకూడా సాధింప 

దిగింది. ఇటువంటి నంప్రదింపులు మన ఉభయ దేశాలకు 

(ప్రత్యక్ష (పయోజనకారులుగా పరిణమించడ మే గాకుండా 

పెన్టపెన్ట ప్రపంచ సమస్యల పరిష్కారానికికూడా దోహద 

కారు లవుతాయని మన దృఢ నిశ్వాసం. 
గత సంవత్సరంలోవలెనే ఈ సంపత్సరం కూడా అంే 

భారత రిసన్లిక్ సప్తమ సంవత్సరంలో ఇతర దేశాలకు 

చెందిన (ప్రముఖ నాయకులు మన దేశాన్ని సందర్శించారు, 

ఇథియోపియా చక్రవర్తి. నవవైనా (ప్రధానమంత్రి, సిరియా 

అధ్యక్షుడు మొదలైన విదేశ (ప్రముఖులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే 

భాగ్యం మనకు కలిగింది. ఒకరినొకరు అక్థంచేసుకొనుట 

ఈ సంప్రదింపుల 

మార్చి 1967 

లోనూ, పరస్పర స్నేహ సౌహార్తాలు పెంపొందించు 

కొనుటలోనూ ఈ పర్యటనలు చాలా అమూల్యములై నవి. 

మన విదేశాంగనీతి మీ అందరకూ పరిచిత మైనదే. 

(పపంచ రాజ్యాలలోని వివిధ వర్షాలతో త టస్టవిధానం మస 

విదేశనీతికి (ప్రాతిపదిక. ఏవర్షానికి చెందినదై నప్పటికీ 
అన్ని రాజ్యాలు మనకు స్నేహప్రాయములే, మనము ఎల్లి 

ప్పుడూ శౌంతి, స్నేహ, సౌహార్డరంగాల వి స్పృతీకరణకే 

కృషిచేస్తున్నాము. వలసవిధానంకాని, సామాజ్యతత్వం 

కాని, ఉప్యగహరాజ్య నిర్మాణ తత్వంగాని ఏపదతిలోనె నా 
ధ Cn 

ఒర రాజ్యముపై మరొకరాజ్యము పెత్తనం చలాయించ 

డానీకికౌని మనం వ్యతి రేకులము. అంతేకాక మానవజాతి 

భవిష్యత్తు శాంతియుత మైన సహజీవన విధానంపై ఆధార 

పశివుందని మన దృఢ విశ్వాసం. అందువల్ల (ప్రపంచ 
(na) 

(ప్రసిన్ధమైన “పంచళీలి సూత్రాల ఆచరణ (ప్రపంచ 

వ్యాప్తిగా సిద్ధించడమే నిజమైన (ప్రపంచశాంతి స్థాపనకు 
మార్గమని మనం అభిప్రాయపడుతున్నాము. 

ఇంతవరకు నేను (ప్రస్తావించిన విషయాలు కేవలం 
మన రాష్ట్రానికి మాత్రమే సంబంధించినవికావు. ఎప్పుడూ 

కాకపోయినా ఇటువంటి సందర్భాలలోనై నా ఒక (ప్రజా 

స్వామిక డేశంయొక్క పౌరులుగా మనం భారతదేశంలోని 

వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన విషయాలనే కాకుండా 

అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలను గురించి తెలుసుకోవడం 

కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. విజ్ఞానళాస్త్రము, సాంకేతిక 

పరిజ్ఞానమూ అభఖండంగా లధివృగ్ధి పొందుతున్న యీ 

యుగంలో (పపంచం మనకు అందుబాటులో ఉన్నంత 

చిన్నదపుతున్నట్లుగా అనిపిస్తున్నది. ప్రపంచంలోని ఒక 
(ప్రాంతంలో జరిగే సంఘటనలు ఇతర (పాంతాలమీద 

కూడా (ప్రభావాన్ని ప్రసరింపచేస్తున్నవి. అందువల్ల ప్రపంచం 

లోని ఏ (ప్రాంతంలోనైనా జరుగుతున్న సంఘటనలను 

ముఖ్యంగా మన దేశంతో రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక 

స్నేహ సంబంధాలు కలిగివున్న (ప్రాంతాలలోని సంఘటన 

లనుగురించి మనం పట్టించుకోకుండా చూస్తూ డిశరుకో 

లేము. అంతేకాక (ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలోని 

విధానాలు, సంఘటనలనుగురించిన విజ్ఞానం మనదేశం 

లోని ఇబ్బందులను, సమస్యలను పరిష్కరించుకొనుటలో 

మనకు సహాయకారి అవుతుంది. అటువంటి విజ్ఞానం 

ఎక్కడ లభించినా దాన్ని మనం స్వీకరించాలి. మన 

ఆలోచనా పరిధిని విశాలం చేసుకొని సమ్యుక్ దృక్పథాన్ని 
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మనం పెంపొందించు కొనుటకేకాక మనజాతి అభ్యుదయ 
సాధనకుకూడా దానిని వినియోగించుకోవాలి. 

మనరాష్ట్ర పురోగమనం 

" అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని గురించి పరిశీలిద్దాం. గడచిన 
సంవత్సరంలో రాష్ట్రమంతటా నేను పర్యటించాను. వ్యవ 

సాయం, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, విద్యుచ్చక్తి, సామాజి 

కాభివృద్ధి కార్యక్రమం, అందులో (ప్రజలపా(త్ర, సాంఘిక 
"సేవా వ్యవస్థలు, ఆంధ్రప్రాంతంలోగాని తెలంగాణాప్రాంత 

ములోగాని ఏరంగంలోచూచినప్పటికీ క్రమంగా పురోభివృద్ధి 
సాధింపబడుతున్న ది, మన మిప్పుడే ఒక(కొ త్త ప్రయాణాన్ని 

(ప్రారంభించాం. ఆంధ్రప్రాంతంకంపే అనేక ౨౦గా లో 

వెనుకబడివున్న తెలంగాణా ప్రాంతంలో అభ్యుదయ 
గమ్యోన్ముఖులమై మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం, అభ్యు 
దయం, అభివృద్ధి ఇతోధిక సాంఘిక సంక్షేమ దివ్యపథ 
ములో మన ప్రయాణం కొంతవరకు కష్టంగానూ, దీర్హం 
గానూ సాగవచ్చు. అందువల్ల నిశ్చయంకో ధైర్యంతో, 
ఉత్సాహంతో శక్తివంతంగా, అభ్యుదయ పథంలో మనం 

పురోగమించడం మన కర్తవ్యం, 

ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచవర్ష (ప్రణాళిక రూ. 171 కోట్లకు 
పెగావుంది. మన ప్రణాళికలో వ్యవసాయానికీ, విద్యు 
చృక్తి, మేజర్ ఇరిగేషన్ పథకాలకు అత్యంత ప్రాధాస్యం 

ఇవ్వబడింది. వ్యవసాయాభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో సహ 
కారం, సామాజికాభివృద్ధి, పశుసంపద, మైనర్ ఇరిగేషన్, 

పథకములు చేరియున్నవి. 

వీటికై రూ. (5 కోట్లు ఖర్చు పెట్టబడుతాయి. విద్య, 

ఆరోగ్యం, వెనుకబడ్డ తరగతుల సంక్షేమంవంటి సాంఘిక 
సదా పథకములకు రూ. 04 కోట్లు, పరిశ్రమలకు రూ. 18 
కోట్లు (అందులో (గామ పర్మిశ్రమలు, లఘు పరిశ్రమలకు 

రూ ప9ిన్నరకోట్లు ఖర్చు పెట్టబడుతాయి) రోడ్తకు రూ.7 

కోట్లు వ్యయపరచ బడుతాయి. 

మనది ముఖ్యంగా వ్యవసాయరాషం, అందువల్ల 

అధికంగా వ్యవసాయోత్స త్తిని, ముఖ్యంగా ఆంధలోకంటే 
తక్కువగా పండు తెలంగాణా (ప్రాంతంలో సాధించుటకు 
అవకౌశాయిన్నాయి. వ్యవసాయోత్పత్తిని పెంచడం ఎంతో 

అవసరం. ఎందుకంటే ప్యవసాయాదాయం పెరిగి, 
త ద్వారా జీవనస్థాయి పెరగడమే కాకుండా విద్య, ఆరోగ్యం 
వంటి సాంఘిక సేవా కార్య(క్రమాలను వి_స్తృత పరచుటకు 

సాధ్యమవుతుంది. , అంతే కాకుండా వ్యవసాయం బాగా 

అడవులు, మార్కాటింగు. 
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అభివృద్ధిచేయడంవల్ల పరిశ్రమాభివృద్ధికి పునాది వేసినట్లు 
అవుతుంది. వాస్తవంగా చూస్తే ఇంతభారీయెత్తున (ప్రణాళిక 
అమలుకు పూనుకున్నప్పుడు వ్యవసాయాభివృద్ధిని సాధిం 

చకపోశతే ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితి ఏర్పడే (ప్రమాదంవున్నది. 

ఇందుకై ఎట్టి చర్యలు గైకొనబడుతాయో నేను వివరంగా 
చెప్పనవసరంలేదు. ఇవి మీకు తెలిసేవుంటాయి. అయితే 
ఇదిమాత్రం చెప్పదలచాను, (ప్రస్తుతం తల పెట్టబడిన పను 

లపై అదనంగా ఎక్కువ మూలధనం అవసరంలేదు. 

పల్లెసమలలో (ప్రజలు (ప్రగతి చెందాలనీ జీవనస్థాయి పెరగా 

లనీ కాంక్షిస్తున్నారు. అందుకె మనం దీక్షతో తగు 

విధంగా కృషిచేయాలి. ఈవిషయంలో జాతీయ విస్తరణ 

సేవా కేంద్రాలు, సామాజికా భివృద్ధి ప్రాజెక్టులు మనకు లాచా 

ఉపకరిస్తున్నాయి. ఈ కార్య(క్రమాలన్నీ స్వయం సహాయం, 

పరస్పర సహాయాలపై ఆధారపడి వున్నవి. ఇట్టి కార్య 
క్రమాలలో (ప్రజలు ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే 

వారి సహకారం ఎంత విస్తృతంగానూ తీవ్రంగానూ 

వుండాలో అంత లభించడంలేదు. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ 

ఏవో (పభుత్వానికి సంబంధించినవి మాత్రమేనని భావించు 

కోకుండా (ప్రజలు తాము చేస్తున్న కృషికి (ప్రభుత్వం తగు 

(పోత్సాహమిచ్చి సాధ్యమైనంతవరకు ఆర్థిక సహాయం 

చేయగలదని భావించాలి. పైనించి కిందివరకు (ప్రజలు, 

(ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కలిసి మనం తలపెట్టిన కొర్యాలను 

సాధించాలి. తక్కుప అభివృద్ధివెందిన దేశంలో (ప్రగతి 

సాధించడం అంత సులభమైన పనికొదు. నిజం చెప్పా 

లంటే కష్టపడింది ఫలితం దొరకదు, (శ్రమించి పనిచేయ 

నిదే (ప్రగతి సాధించలేము. మన (ప్రణాళిక విజయవంతం 

కావాలంటే అన్ని తరగతుల (ప్రజలు అన్ని రంగాలలోను 

కొన్నేండ్రపాటు నిరంతరం కృషిచేయాలి. మనంచేసే 

పనిలో (క్రమశిక్షణ, ఐకమత్యం, పట్టుదల వుండాలి. 

ఆంధ్రప్రదేశ్లో (ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లక్ష్యసాధన కృషి 

చేయగలకని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. వ్యక్తులనూ, 

జాతులనూ తయారుచేసే గుణగణాలు ఇవే, 
ఈ సందేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణనుగూర్చి 

(ప్రసాఏంచినాను. ఆనందోత్సాహాలలో మనం ఈ వేడుకను 

తెలుగు (పజల నందరిసీ ఒక రాష్ట్రం 

మనం చేసిన కృషికి జీవంపోసిన 

సఫలీకృతం చేయుటకు మనం పని 

పునర్విభజన అనేది ఆశయసిద్ధికి ఒక 

(మిగతా 8 వ పేజీలో) 

జరుపుకున్నాము, 

క్రిందికి తెచ్చుటక్రై 

వున్నతాశయాలను 

చేయాలి. రాష్ట్రాల 

ఆంధ్రప్రదేశ్ 



ప్రతి నెల ఒక అకా మిగిలి 

"రండవ పంచవర్ష ప్రకాళికకుం 

రూ. 12 కో టీ ధన సహాయం బయ్యండ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ముఖ్య మంత్రి విజ్ఞప్తి 
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ముఖ్యమంత్రి శ్రీ క 
ey 

రెండవ పంచవర్ష త రు. 174.5 కోట్ల ఖర్చు తల పెట్టబడింది. 

నలం సంజీవరెడి తం మా శేడియో హొదా 
టి యా 

దు నిలయంనుంచి (ప్రసంగిస్తూ ప్రణాళికలో చయబడిన న, కేటాయింపులను విశదీక 
f 

రించి, [పజాసహకారం ఏయే అంశాలకు లభించాలో వాటిన ఇనా క 3 రో_న్నారు := 

(అ) సామాజికాభివృద్ధి, (ఆ) ప్రజోపయోగకరమైన పథకాలకు వేతనాలు తీసుకొనే పని 
వారల సమీకరణ, (ఇ) శ్రమదానమునకు (ప్రోత్సాహం, (ఈ)మద్యని షేధం, (ఉ) కల్తీవ్యాపారాలు 
మొదలగు అసాంఘిక చర్యలను అరికట్టుట, (ఊళ) అనిసీతి నిరో 

(బూ) సహకారోద్యమం. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులలో (ప్రతి ఒక్కరు 

ధన, (బు) పారిశుధ్యపు పని, 

౧లకొర అణా మిగిల్చి తద్వారా (ప్రణాళికను 

అమలు జరుపడాని.క్రై ఏటా రు. 2.4 కోట్ల ధన సహాయం చేయవలసిందిగా ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి 

చేశారు. 

“పథమ పంచవర్ష ప్రణాళిక (ప్రాథమికలక్యుం వైవిధ్యం 

గల, అభ్యుదయకర మైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాదులు వేయ 

డమే. దేశంలో ఆహారధాన్యాలు, ముడిసరుకుల కొరత 
ఏర్పడి, ద్రవ్యోల్బణం నానాటికీ హెచ్చుతున్న రోజులలో 

(ప్రథమ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయబడింది. ప్రథమ (ప్రణాళికలో 

సొధింపబడిన కంట చెప్పుకోదగిన వే అయినప టికీ 

ఆ ప్రణాళిక మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో చైతన్యం కలిగించి 
భౌతికంగా శ్రేయస్సుసుఒనగూర్చడానికి చేయబడిన (ప్రథమ 
ప్రయత్నం మాత్రమేనని చెప్పవలెను. ఆహారధాన్యాల 
కొరత, ముడిసామ(గి కొరత, ద్రవ్యోల్బణం మొదలగు 

సమస్యలను మనం తక్షణమే పరిష్కరించుకో వలసివచ్చింది. 
ఆయితే (ప్రథమపంచవర్షప్రణాళిక, భవీష్యత్తులోత్వరిత గతిని 

అభివృద్ధిని సాధించడానికి నాందీ (ప్రస్తావనగానే ఉద్దేశించ 
బడింది. ఆర్థిక వ్యవస్థలోని సమస్యలను దీరకాలిక 'అవస 

మార్చి 19657 

రాల దృక్పథంతోనే ఆలోచించడమైనది. తక్షణావసరాలను 

తీర్చడానికీ, సర్వతోముఖమైన ఆర్హికాభివృద్ధికి కృషిని 

ప్రారంభించడానికీ అభివృది కార్య[క్రమాలు రూపొందించ 

బడ్డ వి, (ప్రథమ (ప్రణాళిక కలిగించిన చైతన్యంవల్ల దేశ 

ఆర్రిక వ్యవస్థలో కదలిక, మార్పు మొదలయింది. వ్యవసా 

యోళ్పత్రి, పారిశ్రామకోత్పతత్తి బాగా "వాచ్చింది. ప్రథమ 

(ప్రణాళికకు నిర్ణయించబడ్డ (పధానలజ్వ్యెలు పూర్తిచేయబడ్డవి. 

కొన్ని లక్యెలను అధిగమించడంకూడాజరిగింది. ఆ అయి 

దేళ్లలో 170 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు లభింస 

జేయబడింది. విద్యుచ్చక్తి ఉత్పత్తి 28 లక్షల కిలోవాట్ల 

నుంచి 84 లక్షల కిలోవాట్లకు పెరిగింది. రైల్వేల పునరుద్ద 

రణ పనికూడా చాలావరకు జరిగింది. పబ్నికు రంగంలో, 

ప్రైవేటు రంగంలో అనేక పరిశ్రమలు నెలకొన్నవి. జడమై 

చేతనా రహిత మై పడిపున్న దేశంలో నో శ్తేజం కలుగ 

ర్ 



నారంభమైంది. (ప్రథమ (ప్రణాళిక ముగిసేనాటికి జాతీయా 

దాయం నూటికి 18 వంతుల చొప్పున పెరిగింది. మొదట 

నూటికి 1! వంతుల చొప్పున మాత్రమే జాతీయాదాయాన్ని 

'పెంపొందించాలని తల పెట్టబడింది. 

ద్వితీయ పంచవర్ష (ప్రణాళిక 1.4.1956 తేదీన ఆరంభ 

మైంది. (ప్రథమ (ప్రణాళికలో సాధింపబడిన ఫలితాలను 

(ప్రాతిపదికగా పెట్టుకొని అభివృద్ధి కృషిని కొనసాగించ 

వలసి వున్నది. (ప్రణాళికను సిద్ధపరచడంలో మూడవ, 
నాల్గవ (పణాళికలను కూడా ఊహించుకొని విశాలమైన 

దృష్టితో ప్రతిపాదనలు చేయబడ్డవి. 

ద్వితీయ పంచవర్ష (ప్రణాళికకు కేంద రాష్ట్రప్రభుత్వాలు 

కలిసి మొత్తం రూ. 4,800 కోట్లు ఖర్చుపెట్టవలెనని తల 

పెట్టబడింది. (పథమ (ప్రణాళిక ఖర్చు రూ. 2,856 కోట్లు, 

అంపే [పథమ (ప్రణాళిక ఖక్చుకంటే ద్వితీయ (ప్రణాళిక 

ఖర్చు రెట్టింపుకంటె కొంచెం ఎక్కువగానే వున్నదన్న 
మాట. ద్వితీయ (ప్రణాళికకు రాష ప్రభుత్వాలు రూ. 2,241 

లో 

కోట్లు ఖర్చుపెట్టవలసి వున్నది. (ప్రథమ (ప్రణాళికకు రాష్ట్ర 

(ప్రభుత్వాలు పెట్టిన ఖర్చు రూ, 1,457 కోట్లు మాత్ర మే. 

ద్వితీయ (ప్రణాళికకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషానికి రూ. 174.5 
wy 

కోట్ల వ్యయం కేటాయింపబడింది. ఈ మొ త్తంలోనుంచి 

ఆంధ్ర ప్రాంతానికి రూ. 119 కోట్లు, తెలంగాణాకు రూ. 

స్్.స్ కోట్లు కేటాయింపబడ్డవి. 

వ్యవసాయానికి హెచ్చు (ప్రాధాన్యత 

భారత జాతీయ (ప్రణాళికలో ఆంధ్రపదేశ్ ప్రణాళిక ఒక 

భాగం. పైన పేర్కొన్నవే ఈ (ప్రణా?ిక లక్ష్యాలు కూడా. 
శక రాష్టానికి అనువై నరంగాలలో అభివృద్ధిని త్వరిత గతిని 

సారించే ఉద్దేశంతో నే (ప్రణాళిక రచించబడింది. భారీ అభి 

వృద్ధి పనులశై ఆంధ్ర (ప్రదేశ్ రెండవ(ప్రణాళికలో తలపెట్ట 

బడిన ఖర్చుల పంపిణీ విధానాన్ని చూచినట్లయితే వీటికి 

జాతీయ (పణాళికలో ఎంత (ప్రాముఖ్యం చూపబడిందో 

విశదమవుతుంది. వ్యవసాయం, సామాజికాభివృద్ధికయ్యే 

ఖర్చులకు (ప్రణాళికలో ఐదేండ్లకాలంలో రూ.39.26 కోట్లు 

కేటాయించబడినవి. (ప్రథమ (ప్రణాళికలో వ్యవసాయ కార్య 

క్రమాలకు అత్యధిక (ప్రాధాన్య మివ్వబడింది. ఆంధ 

ప్రదేశ్లో వ్యవసాయం (ప్రధాన (గ్రామపరిశ్రమ. (ప్రజలకు 

ఇదే జీవనాధారం. కనుక రెండవ (ప్రణాళికలో దీనికి తగు 
(ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. జనాభా శీఘంగా పెరగడం, 

పరిశ్రమలు ముడిపకార్థాల సరఫరాకు వ్యవసాయంపై న 
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ఆధారపడడం, ఎగుమతికి పదార్గాలు మిగులుగా ఉండునట్లు 

చేయుట అవసరంకావడం, జాతీయాదాయం పెరుగుతున్న 

ఫలితంగా, సహజంగా యెక్కు.వవుతున్న వినిమయ పరి 

స్టితిని ఆదుకోవలసి రావడం మున్నగు కారణాలవల్ల వ్యవ 

సాయానికి ఆతిప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి. కనుక రెండవ (ప్రణా 

భిక్క మొదటి ప్రణాళికకన్నా, వ్యవసాయం, పరిశ్రమల అభి 

వృద్ది ఒకదానిపెన ఒకటి సన్నిహితంగా ఆధారపడివుండా 

లని సూచిస్తున్నది. 

(ప్రణాళికలో నీటివనరులు, విద్యుచ్చక్తి అభివృద్ధి ఖర్చు 

లకు రూ. 76.29 కోట్లు కేటాయిందబడినవి. కృష్ణానదిపై 
రూ. 122 కోట్ల ఖర్చుతో బహుళార్థసాధక నాగార్జునసాగర్ 

ప్రాజెక్టుపె మొదటిదశ పని ఇదివరకే ఆరంభించబడింది. 

ఇది మూడో (ప్రణాళిక కాలంలో పూర్తికాగలదని ఆశించ 
బడుతున్నది. ఇదేగాక కృష్ణా రెగ్యులేటరు.రోడ్డు వంతెన, 

భై రవానితిప్ప ప్రాజెక్టు, రాళ్ళపాడు, తుంగభద్రలో లెవల్, 
హై లెవల్ కాలవలు, రాజోలిబండ డైవర్షన్ స్కీము 
మున్నగు ముఖ్య ప్రాజెక్టులలో కూడా పని చురుకుగా 

కొనసాగుతున్నది. వచ్చేసంవత్సరం వంశధారటప్రాజెక్టుపెన 

కూడా పనిఆరంభింపబడుతుంది. విద్యుదుత్సాదక శ క్తికూడా 

పెంచబడుతుంది. ఇందుకై (ప్రణాళికలో మాచ్ఖండ్, 

తుంగభద్ర, సీలేరు జలవిద్యుచ్భక్తిపథకములు, రామగుండం 

థర్మల్ పథకంలాంటి ముఖ్యమైన విద్యుచ్చక్తి (ప్రాజెక్టులు 

చేర్చుకోబడినవి. 

పోరిశ్రామికాభివృద్ధి 

జాతీయ (ప్రణాళికలో కేటాయించబడిన భారీ పరిశ్రమలే 
గాక రాష్ట్రప్రణాళకలో మధ్యరకం, లఘు, [గ్రామపరిశ్రమల 

Wy 

అభివృద్ధికి కూడా రూ, 18.36 కోట్లు కేటాయించబడినవి. 
ఆర్థిక (ప్రగతికి పరిశ్రమలు, ఖనిజములు అధివృద్ధిచెందడం 

అవసరం. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ పారి 

శ్రామికంగా వెనుకబడివున్నది. అన్ని[ప్రాంతాలు తుల్యంగా 

అభివృద్ధి సాధించాలనీ, ప్రాంతీయాభివృద్ధిలో (పస్తుతంగల 
ఆసమానత్వాన్ని చక్కదిద్దవలెననీ కేందం తలపోస్తు 

న్నందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని భారీ పరిశ్రమలు నెల 

కొల్పుటకు మన రాష్ట్రం చేసిన (పతిపాదన అంగీకరించ 

బడగలదని ఆశింపబడుతున్నది. ఈ విషయం ఇదివరకే 
కేంద్రప్రభుత్వ దృష్టికి తీసికొని రాబడింది. (ప్రస్తుతపు 

గ్రామీణపర్మిశ్రమలు వాటి పరిస్థితిని కుదుటపర్చుకొని సాంకే 
తీక విషయములను అభివృద్ధిపరచుకొని తద్వారా ఉత్పత్తిని 

ఆ౦(ధవ్రచదేళ్ 



హెచ్చించే దృష్టితో రాసష్ట్రప్రణాశికలో కొన్ని లఘుపరిశ్ర 
మలు, కుటీరపరిశ్రమల సత్వరాధివృగ్ధికె (శ్రద్ద వహించ 

బడింది. ప్రణాళికలో సహకార చక్కెర ఫ్యాక్టరీల స్థాపన, 
రాజమండ్రిలోని ఆంధ్రా పేపరుమిల్లుల విస్తృతీకరణ 

అభివృర్ధీ, గూడూరులోని పింగాణీ ఫ్యాక్టరీ ఏ స్పృతీకరణ, 

సింగరేణి బొగ్గుగనులు, ప్రాగాటూల్సు కార్పొ రేషనుల 

విస్తృతీకరణకు సంబంధించిన కార్యక్రమములు చేర్చుకో 

బడినవి. తెలంగాణాలో న్యూస్పింటు ఫ్యార్ల రీని నెలకొల్పే 

విషయమై తయారుచేయబడు 

తున్నమవి. 

(ప్రణాళికలో వ్యవసాయం, నీటివనరులు, విద్యుచ్చక్తి 

పరిశ్రమలేగాక రవాణా సౌకర్యాల 

రూ. 7.7 కోట్లు. సాంఘిక సేవక్రింద మా. 81.48 కోట్లు 

శేటాయించబకినవి. సాంఘిక సేపలో విద్య, వైద్యం, 

(ప్రజారోగ్యం, నీటి సరఫరా, పారిశువ్యుం, మహిళల సండే 

మం, నిమ్నజాతులు, నిమ్న తరగతులు మున్నగువారికి 

చెందిస అభివృస్టి పథకములు ష్... ప్రణాళికలో 

వివరాలు అంతిమంగా 

ఇతర అంశముల క్రింద అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిని 

అభివృద్ధి పరచుట, అధభివృగ్తికార్య(క్రమములను చేపట్టుటకు 

మునిసిపాలిటీలకు, ఎన్నుకోబడిన పంచాయితీలకు అప్పులు 

ఇచ్చుట, కమ్యూనిటీ రేశియోసెట్టులు సరఫరా చేయుట 

మున్నగువాటికొరకు రూ. 2.68 కోట్లు కశేటాయించబదికినఏ 

ప్రజల సహకారాన్ని స్వీకరించే అనేక పథకాలు, కార్య 

నిర్వహణ రంగాలు ద్వితీయ (ప్రణాళికలో చేర్చబ వున్నవి. 

జాతీయ విస్తరణ సవా కార్యక్రమాలు, సొమొజిక వికాస 

కార్య(క్రమాలు (ప్రజలు స్వయంగా పాల్గొని సహకరించ 

టానికీ, స్వయంకృషి చేయటానికీ అనుకూలమైన రం 

గాలు, మన్మగామాలు అభివృద్ధి చెందపలెనంపే, యీకొర్య 

క్రమాల కంపే ప్రజా సహకారాన్ని పొందటానికి యోగ్య 

మైన కార్యక్రమాలు మరేవీ వుండవు. ఈ కార్యక్రమాలు 

అప్పుడే మనరాష్ట్ర 0లో నాల్లవనంతు (ప్రాంతానికి వ్యాపించి 

నవి. ద్వితీయ ప్రణాళిక చివర కాలానికి వీటిని రాష్ట్రమం 

తకు వ్యాపింప జేయాలని మనం సంకల్పించాం. (ప్రజలు 

పాల్గొని సహాకరించటానికి అవకాశంకల యితర కౌర్య 

క్రమాలు పథకాలుకూడా యింకా చాలావున్నవి, ఇరిగేషన్ 

వగైరా పన్లీక్ వర్క్లో వేతనాల పై పనిచేయటానికి కొర్మి 

కులను సమీకరించుట, శమదానాన్ని (పోత్సహించుట, 

మధ్యనిషేధం అమలు పరచుటలో (ప్రజా సహకారాన్ని 

సాధించుట. అవినీతి నిర్మూలన, కల్తీవ్యాపారం మొదలైన 

మార్చి, 1967 

అ థివృద్ధి ఖర్చుకై 

సంఘ వ్యతిరేక దురాచారాల నిర్మూలన కార్యక్రమాలలో 
ప్రజలను సమాయత్తపరచుట, డేశవ్యా ప్పంగా పారిశుద్ధ్య 

(ప్రచారోద్యమం, (గ్రామీణ, స్వల్ప పరిశ్రమల వ్యవస్థా 

నిర్మాణం మొదలైన వివిధ రంగాలలో (ప్రజలు సహక 

రించటానికి అవకాశాలున్న. 

ప్రణాళిక నిర్వహణకు ఆర్థిక గోమత 

రాష్ట్ర (ప్రణాళికా నిర్వహణకుగల అర్థి ఆవకాశాలను 

గురించి ఒకమాట చెప్పవలసి పుంది. మొత్తం ఖర్చు 

. 4800 కోట్లలో, రు 

Fan సి పుంటుంది. రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాల ఆదాయ అవకా 

శాలు అవసరమైన దానికంజ ఆ తక్కు. పస్టాయిలో పున్నవనే 

విషయం తందంకీ తెలిసిందే, రాష్త్ర ప్రభుత్వాలను సంప్ర 

దించి. ప్లానింగ్ కమిషన్వారు చేసిన పరిశీలననుబట్టి, 

ద్వితీయ (ప్రణాళిక కాలంలో రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు ఇప్పటి 

తదు ఆదాయాలలోనుండి సుమారు రు. 225కోట్లు మూత్రం 
Cah నిర్వహణ నిమిత్తం ఖర్చు చేయగలుగుతవని 

౦ది. పన్నుల విచారణ సంఘంవారి సిఫార్సులదృ్భృష్ట్యా 

, 2220 కోట్లు (ప్రభుత్వాలు ఖర్చు 

rg విషయంతో ఏయే పద్దతులద్వారా ఆదాయం రాబట్టి 

టుండో దాలావరకు ఆలోచించటం జరిగింది. 

లు రు. 160 కోట్ల వరకు అదనపు పన్నులు 
అంగీకారం తెల్పినవి. [ప్రణాళికకాలం 

ans సు యింకా సుమారు (5 కోట్ల వరకు 
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ధనం స్వకరించవలసి వస్తుంది. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టానికి రు.174. ర్కోట్ల ఖర్చుకాగల (పణా 

ికను నిర్వహించదం ఏమంత సులభమైన విషయంకాదు. 

కొంతవరకు సహాయం చేయవలనసిందని కేందాన్ని మనం 

అభ రించి సప్పటికి, మన అవకాశాలను మసం పటిష్టంగా 

భట్రపంచుకొని వాటినివినియోగించు కోటానికి ప్రయత్నించ 

వలసి పుంటుంది. మన (ప్రణాళికకు పునాది పజాసహ 

రం, (ప్రజాభిప్రాయం, ఇచే మనల్ని సడిపించే (పథాన 

శకులు, (ప్రణాళిక ఎజయానికి మూలకారణాలు. గడచిన 

కొలది సంపత్నకాల్ల (ప్రజలపద్దరు వెళ్ల గానే, అందరూ 

స్వీకరించారు, సహకరించారు. 

ప్రణాళికలోని పథకాలలో పెట్టుబడిగా వినియోగించు 

కోటానికి మన ప్రభుత్వానికి ఉన్న పసతులే చాలా 

తక్కువ. నిలువధనం రూపంలో ఎక్కువగా లేనేలేదు. 

అందువల్ల (పజలనుండి బుణాల ద్వారానూ, డిపాజిట్ల 

ద్వారానూ, మన (ప్రభుత్వం ఎంతవరకు ధనాన్ని సేకరించ 

(పణాశికను ఆదరణతో 

(| 



గలుగుతుందో, దానిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడవలసి 
వుంటుంది, 

అందువల్ల ప్రణాళిక నిర్వహణలో సమస్త (ప్రజానీకం 
౧ ఇబట 

తమ సహకారాన్ని యిక ముందుకూడా ఇవ్వవలసిందిగా 

మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రతివారూ డబ్బు మిగుల్చుకొని, 

కూడబెట్టుకునే అలవాటును పెంపొందించుకోవాలి. రాష్ట్ర 
మంతటా పొదుపరితనం వృద్ధిపొంది, తద్వారా రాష్ట్రీయ 
అభ్యుదయానికి సుగమమైమార్గం ఏర్పడాలి. (ప్రతివ్య క్తికీ 
లభించే విరామ సమయాన్ని (ప్రణాళిక నిర్వహణ కార్య 

(కమాలక్రై వినియోగించు కోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని (ప్రతి 
పొరుడు నెలకు ఒక అణావంతున దాచిపెట్ట గలిగితే, ప్రతి 

సంవత్సరం మనకు రు. 2.4కోట్ల ధనం లభిస్తుంది. 
సేవింగ్స్ ఉద్యమంలో (ప్రతివారు పాల్గొనుట అత్యవ 

సరం. ధనసేకరణ వసతులను అభివృద్ధి చేసుకొనే దృష్టి 
తోనే కాకుండా, (ప్రతి కుటుంబానికి [పణాళికొ సందేశాన్ని 

అందించే కార్యక్రమంలో యీ సేవింగ్స్ ఉద్యమం ఆతి 

(ప్రథానమైన పాత్ర నిర్వహించగలుగుతుంది. కాబట్టి యీ 

దృష్ట్యా కూడా యీ వుద్యమాన్ని (ప్రజలు ఆదరించి, 

పాల్గొనాలి. (ప్రతి వ్యక్తి చెతన్యవంతుడై, ముందుకు సాగ 

నిదే మన రాష్ట్రం పురోగమించలేదు. అందువల్ల దేశీయ, 

రాష్ట్రీయ పునర్నిర్మాణ మహాయజ్ఞంలో మనం అందరం 

పాల్గొనిమనసర్వశక్తులను అభ్యుదయానికి అంకితంచేద్దాం.” 

ఆంధ్రపదేశ్ రాష్ట్ర నిర్మాణం లత సిద్ధికి ఒక సాధన మాత్రమే 

[4 వ పేజీ తరువాయి] 

మాక్షంమాత్ర మే. అహింసాయుత మైన, శాంతియుత మైన 

(ప్రజాస్వామికపన్ధతి లో సర్వప్రజలకూ శాంతి సౌఖ్యములను 

కల్పించడమే మన పరమావధి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పురోగమ 

నానికి పాటుపడడంలో మనకు హక్కువుంది. అయినా 

భారత సమైక్యతను పెంపొందించుటకు సదా కృషిచేయాలి. 
ఈ విషయంలో అనుమానాలకూ, అసూయకూ, సంకుచిత 

భావాలకూ తావు వుండకూడదు. పొరుగు రాష్ట్రాలతో, (ప్రజ 

లతో సన్నిహిత సంబంధాలు పుండాలి. మనదేశపు (ప్రతి 

భాగంలో ఏకత్వభావం వుండాలి. 

మనం ముందు చేయాల్సింది చాలావుంది. తొమ్మిదేండ్ల 

(క్రితం స్వరాజ్యం సంపాదించుకున్నాము. రాజకీయంగా 

మనదేశం బాల్యదశ లోపుంది. అయితే వైతిక, ఆధ్యాత్మిక 

విలువలు గల మన సంస్కృతీ నాగరికతలు అతి ప్రాచీ 

నము లయినవి, ఆర్థిక (ప్రగతీ, అభివృద్ధి మనదేశానికి 

అత్యవసరం. ఆయితే ఇద్టీ ప్రగతి సాధించడంలో మనం 
ఎల్లప్పుడూ నైతిక ఆధ్యాత్మిక విలువల ప్రాముఖ్యతను 

మసస్సులో వుంచుకోగల మని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. 

మీ అందరికీ సమిష్టిగాసూ, వ్యక్తిగతంగానూ నా శుభా 

కాంక్షలు తెలుపుతున్నాను.” 

ఆ౦(ధ్రప్రదేళ్ 



ప్రభుత్వంచేస్తున్న ఆర్థిక సాంకేతిక సహాయం 
బొమ్మల పరిశ్రమ 

ఆదిలాబాదు జిల్లాలో బొమ్మల పరిశ్రమ చాలా ముఖ్య 

మైనది. ఈ పరిశ్రమ నిర్మల్లో కొన్ని తరాలనుంచి వరి 

ల్లుతూ వున్నది, ఇచ్చట బూరుగు, పునుకు కర్రతో బొమ్మలు 
ఆటవస్తుపులు తయారు చేయబడుతున్న ఏ. చింత గింజలను 

నానబెట్టి వాటిని ఆరనిచ్చి, తరువాత పె పొరతోసహాో రుబ్బి, 
అ (=n 

అందులో నీరుపోసి జిగురు అగునట్లుగా ఉడకబెట్టి, ఆ 

జిగురును బొమ్మలభాగాలను అతికించడానికిఉపయోగి గిస్తారు, 

నిర్మల్ ఆటవ స్తువులలో పళ్ళికలు, పెట్టెలు, చెస్ సెల్లు, 

“పీకలు, (ప్రీ న్ పేనెల్చు, జంతువుల, కల, కూరగాయల 

పండ్ల నమూనాలు మొదలగునవి యెన్నో ఉంటాయి, 

ఇటీవల నిర్మల్ పరిశ్రమ అభివృద్ధి సరచ బరినది. 

హెద్రాబాదులోని “నిర్మల్ పరమ” అసు సంసకు ఇండ 
మా ఉ 

స్రియల్ (టన్లుఫండునుండి లక్షరూపాయలు సహాయంగా 

ఇవ్వబడినవి. ఈ సంస్థపై ఒక చేనేజిమెంటుబోరు అజ 
మాయిషీ వహిస్తున్నది. నిత్య జీవితాపిసరాలకు పనికివచ్చే 

geen (౬ 

అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వివిధ చేతిపరిశ్రమలకు 
(పసి ఎద్ధిడెందినది. ఇట్టి చేతిపర్మిశ్రమల పనివార 

లను “సహకార పద్ధతులపై సమీకరించి ఆయా 

పరిశ్రమల అభివృద్ది! దోహదంచే నే వాతావర 

ణాన్ని కలిగించడానికై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 

అవసరమైన చర్యలు గా ంటున్నది, $ 

; నీలం సంజీపరెడ్డి EF 

| 
ముల్ళామం్యతి 

బ్ర వుగుగు గు నగ ప షప పప పష నిన పష పని సల 

వస్తువులు, అలంకార ప్రాయమైన వస్తువులువాడా ఈః వ 

(శ్రమలో తయారపుతున్నవి, ఇది ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగిన 
అధివృద్ధి. పళ్ళికలు, జ్ర సీ నులు, లాంతరు స్తంభాలు, చుట్ట 

సిగరెట్ పెదిలు, శకః బూట్ల మడ మెలు, భోజనం చేయ 

డానికీ ఉపయోగపడే సెట్టు, కొవ్వువత్తులు పెట్టుకొనే 

స్టాండులు, అగరువిత్తుల స్థాండులు, 

దిరిణెలు, కొయ్యసాొమ గి మొదలగు 

కడు ఆకర్షణీయ మైనవస్తుపులు తయారు 

చేయబడి మార్కెట్లలో విక్రయంచబడు 
తున్నవి. నిర్మల్ పరిశ్రమలో చక్కని 

డిజై నులేగాక మరొక ప్రత్యేకత ఏమి 
ట౧పే వనమూలికల పసరు ఉపమో 

గించి వస్తుపులకు మంచి మెరుగు పెట్ట 

బడుతుంది. ఆ మెరుగు ఎన్ని రోజులు 

గడచినా చెడదు. 

నిర్మల్ బొమ్మల పరిశ్రమలో ఇటీ 

పల మరొక అభి పృద్ధి సారించబడింది. 

అదేమిటంటే బొమ్మలు, వస్తుపులు 



తయారుచేసే పనివారలకు ఇంకా అభ్యు 

దయకరమైన శిక్షణ ఇవ్వబడుతున్నది. 
అంతేగాక నిర్మల్లో ఒక సహకార 
సంఘంకూడా నెలకొల్ప బడింది. ఈ 

రెండింటివల్ల ఈ పరిశ్రమ చక్కని 

పునాదులపై నిలుచుటకు ఆస్కారం 

కలుగుతుంది. ఇందుకొరకై భారత 

(పభుత్వం రూ. 16,600 లు |గాంటు 

గాను, రూ. 10,00" లు అప్పుగాను 

ఇచ్చింది. ఈపథకంక్రింద వంశ పారం 

పర్యంగా ఈవస్తువులను తయారుచేయు 

పనివారలకు స్టయిపండ్లుఇచ్చి ఆరునెలల 

పాటు శిక్షణ ఇవ్వబడింది. శిక్షణ ముగి 

సిన తరువాత వారు సొంతంగా ఒక 

పారిశ్రామిక సహకార సంఘమును ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 
ఆ సంఘముయొక్క పెట్టుబడికొరకై వాణిజ్య పరిశ్రమల 

శాఖ రూ. 5,000 లు అప్పుగా ఇచ్చింది, 

కొండపల్లి బొమ్మల పరిశ్రమ 
కృష్ణాజిల్లాలోని కొండపల్లిలో తయారయ్యే బొమ్మలు 

తెల్లపొనుకు కొయ్యతో చేయబడుతాయి. ఈ కొయ్యను ఏ 
ఆకొరంలోనికై నా మార్చుటకు వీలవుతుంది. ఈ కొయ్యతో 
పక్షులు, బొమ్మలు పౌరాణిక విగ్రహములు చేయబడుచున్నవి. 

తెల్లపొనుకుకొయ్య స్థానికంగానే లభిస్తుంది, అటవీశాఖ 

బొమ్మలు తయారుచేయు పనివారలకు కోపులను (ప్రత్యేకించి 

వుంచి వారికి తగ్గింపు ధరలకు టన్ను !కి రూ. 10 లకు 

ఇస్తుంది. “ఆర్య శ్యత్రియులు' అను తెగకుచెందినవారు ఈ 

పరిశ్రమసు నడుపుచున్నారు. వీరు రాజస్థాన్ నుంచి వలస 

వచ్చినవారు. ఇప్పుడు ఈ పరిశ్రమలో 10 కుటుంబాలవారు 

పనిచేస్తున్నారు. 1936 సం.లోనే ఒక సహకార సంఘం 
స్థాపించబడింది. ఈ సంఘం బొమ్మలు తయారుచేయు 
సభ్యులకు అవుసరమైన ముడి సరకులు, పరికరములు సర 

ఫరాచేసి, ఆ తరువాత వారివద్దనుండి బొమ్మలు తీసుకొని 

వాటిని విక్రయిస్తుంది. అఖిలభారత చేతివస్తువుల సంఘం 

ఇటీవలనే ఈ సంఘానికి పెట్టుబడి ధనం (క్రింద రు. 5000 

మంజూరుచేసింది. ఆభివృద్ధికరమైన పద్ధతులలో బొమ్మలు 
తయారుచేయడంలో శిక్షణసౌకర్యాలు కల్పించుట 

రూ. 9,150లు ఖర్చుకాగల పథకం ఒకటి ఇటీవలనే 

మంజారై నది, ఈ బొమ్మలకు గిరాకీ చాలా యెక్కువగా 
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కొండపల్లి బొమ్మలు 
వున్నందువల్ల కొండపల్లి లోని కళొారొ 

రులు బొమ్మలను అధిక సంఖ్యలో ఉత్పత్తిచేసి సరఫరా 

చేయలేక పోవుచున్నారు. ఇందుకు వలసిన మూలధనం, 
తగినంతమంది కళాకారులు లేక పోవడమే ముఖ్యకారణం. 

కొండపల్లి చరిత్రాత్మకమైన స్థలం, కనుక ఇక్కడికి అనేక 

మంది యాత్రికులు వస్తూంటారు, అందుకని ఇక్కడ తయా 

రైన బొమ్మలు ఎప్పటి కప్పుడు అమ్ముడు పోతాయి. 

ఉత్పత్తిని పెంచుటశై అవసరమైన చర్యలు తీసుకో 
బడుతున్న ఏ. 

'సహాకారసంఘంి 

తిరుపతి (తిరుచానూరు) బొమ్మల పరిశ మ 

అనాదిగా వస్తున్న కొయ్యబొమ్మల పరిశ్రమలో తిరు 

పతి బొమ్మలు చాలా (ప్రసిద్ధి పహించినవి. ఇందులో దేవ 
తలు, మనుషులు, జంతువుల బొమ్మలు సంప్రదాయ పన్దతు 

లలో తయారు చేయబడుచున్నవి. సంప్రదాయరీతి సౌంద 

ర్యంవల్ల ఈ బొమ్మలకు మంచి గిరాకీవుంది. ముఖ్యంగా 

తిరుపతిలో ఉత్సవ సమయాలలో ఈ గిరాకీ హెమ్పుగా 
ఉంటుంది. ఈ బొమ్మలపై కొందరు వర్తకులు, మధ్య 

దళారీలు మాత్రమే గుత్తపేత్తనం వహిస్తున్నారు. వీటిని 

తయారుచేసిన కళాకారులు తమ వస్తువులకు నామమాత్ర 
మైన ధరలను మాత్రమే పొందగలుగుతున్నారు, ఢిల్లీలోని 
అభిలభారత చేతివృత్తుల సంస్థకు సంబంధించిన అధికార్లు 

ఈ (ప్రదేశానికి వచ్చి ఇక్కడి కళాకారుల కష్టనిష్టారాలను 
విచారించారు. వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖవారు రూ, 20000ల 

ఖర్చుతో, కళాకారుల పిల్లలకు శిక్షణ సౌకర్యాలను కల్పిం 

అంధ్రప్రడేశ్ 



చుటకూ, ఒక ఉత్స త్తి-శక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుటకూ 

ఒకపథకొన్ని సంకల్పించారు. ఇందులో సం(ప్రదాయసిద్ద మెన 

బొమ్మల తయారీకి (ప్రాథాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఈ పథకం 

అమలుపరచబడుతున్నది. ఈ బొమ్మలకు కెనడా, ఆమెరికా 

సంయుక్త రాష్టాలలోకూడా మంచి గిరాకీ ఉన్నది. 

ఏటికొప్పాక లక్క_బొమ్మలు 

విశాఖజిల్లా సర్వసిద్ధి తాలూకా ఏటికొప్పాకలో లక్క 
రంగు బొమ్మల పరిశమ ఉన్నది. ఈపర్మికమ పూర్వం 

చాలా అభివృద్ధిలో ఉండేది. కాని ('స్తుతం తీణదశలో 

ఉంది. ఇక్కడి బొమ్మల పరిశ్రమకు కావలసిన సామి 

మెత్తని మేలురకం కర్ర = రంగువేస్తే దాగా అతుక్కునే 
కర, స్థానికంగా ఇటువంటిక(ర లభ్యమవుతుంది. ఇక్కడ 

తయారయ్యేవస్తువులు, మైసూరులోనిచెన్నపట్నం(గ్రామంలో 

తయారయ్యే వాటిలాగానే ఉంటాయి. ఇక్కడ త మారయ్మే 

బొమ్మ సామానులో (పేలు, ఎద్దులు, రైలుఇంజను రకాలు 

(గ్రామఫోను. పండ్లు, ఇతరత్రా పిల్లలు ఆడుకోటానికి పనికి 

పచ్చే సామానులు ఉంటాయి. ఈపరిశ్రమ (ప్రస్తుతం మధ్య 
దళారీల చేతుల్లో ఉంది. ఇక్కడి బొమ్మల ఉత్పతి (ప్రీ 

యలో సాంకేతిక అభిషృద్ధి తీసుకురావటం అవసరం. 

చల్ 

సో tha గో పాం యో 
కళ వనమా క్యు 

డిజైన్లలో మార్పులుకూడా అవసరం, ఈ పరిశమాథి 

వృద్ధికె, ఒక ఉత్ప త్తింశిక్షణ కేంద్రం స్థాపించే పథకం ఇటీ 

పలనే (ప్రారంభించ బడింది. 

గుడివాడ సమీపంలో గల మట్టిబొమ్మల 

సర్మిశ్రమ, కాగితం యంత్ర పరికరాలగసులుకూడా గమనించ 

దగినవి, 

గొమాలలో 

తివాచీల పర్మిశమ 

వరంగల్లు తినాచీలు దక్కనుప్రాంతాని 

1857 తో లండన్లో జరిగిన బ్రిటిష్ సానమూజ్య (ప్రదర్శనతో 

(పదర్శింపబకిన లలో పరంగల్లు రకాలు చాలా ప్రసిద్ధి 

వహించినవి. వీటిని “దక్కన్ రగు అని వ్యవహరిస్తారు. 

సిల్కు, కాటన్, పులెన్ దారంతో వీటిని తయారుచేసారు. 

ఉలెన్ రగ్గులు, 'గలాచె” అనే పేరుగల తివాసీలు, రంగు 

పూలు వుండలు అల్లబడతాయి. వీటిమీద పర్షియాదేశ 

సంబంధమైన డిజైన్లు చిత్రించబడుతవి. పీటికి స్థానికంగా 

ప్రజల్లో అభిరుచి ఉంది. స్థానికంగా లభ్యమయ్యే ఊలుతో 
డిజై స్త రంగుపథకాలు తయారుచేసుకోబడుతాయి. 

ఈ పరిశ్రమను పునరుజ్జీవింపబేయటానికై, వాణిజ్య 
పరిశ్రమల శాఖవారు వరంగల్లురో ఒక పథకాన్ని అమలు 

వరంగలు, వలూడు తవాబిలు 

మార్చి, 1057 
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పరచుటకై ఇండియా (ప్రభుత్వంనుండి రూ. 60,000 లు 

బుణసహాయాన్ని పొందారు. ఈ బుణధనం వరంగల్లు 

కుటీర, స్వల్ప పరిశ్రమల సంఘంవారికి ఇవ్వబడినది. ఈ 

సంఘంవారు 1855 డిసెంబరునుండి ఉత్పత్తి ప్రారంభించి, 

రూ. 40,250.80 లు విలువగల 1825 తివాచీలు తయారు 

చేశారు. 

ఇటీవల దొలారంలోని రాష్ట్ర పతి నిలయంలో వరంగల్లు 

తివాచీలు అమర్చబడినవి. 

ఏలూరు తివాచీలు 
పళ్చిమ గోదావరిజిల్లా ముఖ్యపట్టణం ఏలూరు ఉలెన్ 

తివాసీల నేతకు చాలా (ప్రసిద్ది వహించినది, 15 వ శతాబ్దం 

మధ్యకాలంనుండి ఇక్కడ ఈ పరిశ్రమ భారీఎత్తున కొన 

సొగింపదిడుతున్నది. వీటిలో ఉపయోగించే ఊలు స్టానికంగా 

దొరికే రకమే. దీనిని గొల్లవారివద్దనుండి సేకరిస్తారు. 
ఇక్కడి గొల్లలు, మేకలు జిల్లాలోని మెట్టతాలూకాల్లో 

ఉంటవి. వాటినుండి లభ్యమయ్యేఉశలు తివాచీలకు ఉపయో 

గిసారు. స్థానికంగా ఇటువంటి ఊలు 82,000 పౌనులవరకు 

దొరుకుతుంది. (పక్క-నేగల తెలంగాణా (ప్రాంతంలోని 

జిల్లాలనుండికూడా ఈ పరిశ్రమకు ఊలు సేకరించబడు 

తుంది. 188? తో 150 మంది సభ్యులతో ఏలూరు తివాసీ 

నేత పారిశ్రామిక సహకారసంఘం స్థాపించబడింది. సహ 
కారసంఘం వెలుపలకూడా అనేకమంది తివాసీ ఉత్పత్తి 

దార్లు ఉన్నారు. సంవత్సరానికి తివాసీల ఉత్పత్తి 25,000 

చదరపుగజాలు ఉంటుందని అంచనా. తివాసీలవెల చదరపు 

గజం 1కి దూ. 12.8.0 నుండి రూ. 80) ల వరకు 

ఉంటుంది. ఢిల్లీలోని ఇండియన్ సాండర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 

వారివల్ల ఇక్కడికి తగిన (ప్రమాణాలు నిర్ణయింపజే'సే 

కార్యక్రమానికి (ప్రభుత్వం (ప్రయత్నాలు ప్రారంభించిండి, 

ఈ (ప్రయత్నాలు ఇప్పుడే తుది స్వరూపాన్ని పొందినవి. 

ఇటీవల ఇక్కడి తివాసీలు, తగినంత మేలురకం ఊలు 

లభించని కారణంచేత నాణ్యతలో కొంత దెబ్బతిన్నవి. 

ఈ ఇబ్బందిని తొలగించటానికీ, ఉత్పత్తిదారులకు ప్రాసెస్ 

చేసిన రంగువూలు సప్లయి చేయటానికి ఉద్దేశించబడి. 

రూ. 4 లక్షలు ఖర్చుకాగల ఒకపథకొన్ని అమలుపరచాలని 

వాణిజ్య పర్మిశ్రమలశాఖవారు తల పెట్టారు. ఈ పథకానికి 

ఆర్థికసహాయం చేసే నిమిత్తం ఈ పథకం అఖిలభారత చేతి 

వృత్తుల సంస్థవారికి సంపబకింది. ఏలూరులో పూలును 

(ప్రాసెస్చేసి, రంగువేసే కేంద్రాన్ని (ప్రారంభించటానికి 
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ఏలూరు, వరంగల్ తివాచీలు, ఏటికొప్పాక, 

కొండపల్లి, తిరుపతి, నిర్మల్ బొమ్మలు, హెొద్రా 
a4) C= 

బాదు వీదం హిమూలు, కరీంనగర్ వెండి 

నగిషీపని, తాటికర్రతో తయారుచేయబడు 

పూళ్ళ చేతిక్యర్రలు, బందరు కలంకాం అద్దకం, 
పోచంపల్లి చీరెలు, ఇతర అద్దకపు వస్త్రములు 

మొదలగు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేతిపరిశ్రమలు సుప 

సిద్ధమైనవి. వీనిలో కొన్ని భారతదేశంలోనే 

కాక విదేశాలలో కూడా బాగా అమ్ముడు 

పోతున్నవి. 

వి. వీ. రాజు 

వాణిజ్య పర్మిశ్రమల, కార్మిక కశాభామంతి. 

ట్రా 0 తము అదా కాం లా యు క్రీ కా కా (కా లా (అతా తా జా లై 

కూడా సంకల్పించబడి౦ంది. ఉత్పత్తిని కేంద్రీకృతం చేసే 

ఆలోచనకూడా ఒక పథకరూపంలో కొనసాగుతున్నది. 

అద్దకం వసాలు 
© = 

దక్క-నులో అతి [ప్రాచీనమైన చేతివృత్తులలో ఎరుపు, 

నలుపు రంగులలో చేనేతవస్తాల అద్దకం పరిశ్రమ (ప్రధాన 

మైనది. ఇది యావద్భారత దేశంలోనూ ప్రసిద్ధిచెందినది. 

నల్లగొండజిల్లాలోని పోచంపల్లి “తేలియారుమా జ్ల' (గ్రామీ 
ణుల వ స్టధారణంలో చాలా ముఖ్యమైన భాగంగా చెలామణి 

అవుతున్నవి. ఈ పద్ధతి చాలా కష్టమైనది, సున్నిత మైనది 

కూడా. భారతదేశంలో చాలా కొద్ది ప్రాంతాల్లో మాత్రమే 

ఈకళ ఇంకానిలిచిపున్నది, 
వంశపారంపర్యంగా రంగుల అద్దకం చేస్తున్నవారికి 

అభివృద్ధికరమైన విధానాలలో శిక్షీణ ఇచ్చుటకునూ, వారి 

సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుటకునూ వారిలోని 
సృజనాత్మక శక్తులకు దోహదం చేయుటకునూ, వాణిజ్య 

పరిశ్రమల కాఖవారు రూ. 20,504 ల ఇండియా ప్రభుత్వ 

ఆర్జికసహాయంతో ముషీరాబాద్లో ఒక ' (గ్రామపరిమల 
శిక్షణ కేంద్రాన్ని స్థాపించారు. న్లీచింగ్ ; 

ప్రింటింగ్ పనులలో :0 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వ 

బడింది. ఇతర విధానాలతోపాటు పోచంపల్లి ఇ అండ్ డై 

నేతవిధానంకూడా వారికి నేర్పబడింది. ఈ పద్దతిమీద 
చేనేత పారిశ్రామిక సహకొర సంఘంవారు తయారు 

డైయింగ్, 

అఆం[ధ(వ్రదేళ్ 



చేస్తున్న చీరెలు, వాకిలి కర్టినులు, ఇతర వస్తువులకు 
మార్కూట్తో మంచి గిరాకీ ఉంది. 

కలంకారీ పరిశ్రమ 
స్థానికంగా లభ్యమయ్యే వనమూలికల రంగులతో 

వస్తాాలకు రంగులు వేయటం, (ప్రింటింగ్ వగైరా పను 

లను కలంకారీ + ద్దకొలు అంటారు, అనాదీనుండి ఈ పరి 

(శమ మచిలీపట్నంలో కొనసాగింపబడుతున్నది. రంగులు 

అద్దబడుతున్న సా .. మూడురకాలు, 

1. బ్రాకుపింటులు, 2 బాకు (పింటులు, చేతి అద్దకం, 

పూర్వం ఈ పరిశ్రమలలో షుమారు 200 కుటుంబాలు నిమ 

గ్నమై పనిచేస్తుండేవి, కాని (ప్రింటింగ్ రకాలకు స్థిరమైన 

మార్కెట్ లేనందువల్ల ఈ పరిశ్రమకు కొంత దెబ్బ తగిలి 

అనేకమంది పనివారలు ఈ వృత్తి పదలి పెట్టవలసివచ్చింది. 

ఈ పరిశ్రమను పునరుద్ధరించే సంకల్పంతో, అభిలభా రత 

చేతివృత్తుల సంఘంవారు మచిలీపట్నంలోని బయ్యల 

గూడెం సహకార క్రయవిక్రయ సంఘంవారికి రూ 5,000 లు 
మంజూరు చేశారు, సభ్యులందరూ 

(ప్రింటింగ్ పనులు చేస్తూంటారు, కేంద్రస౦ంఘం౦ సహో 

యంతో ఈ సంఘం వారు ఈ వృత్తిలో కళాకారులకు 

శిక్షణ కేంద్రాన్ని నిర్వహించారు, ౬:0౫” అనేకమంది 

కళాకారులకు శిక్షణ ఇవ్వవలసి ఉన్నది. అంతేగాక 

ఈ వస్తాాలకు మార్కెట్లనుకూడా సాధించవలసి ఉన్నది. 

ఈ సంఘంలోని 

జరీ చీరెలు 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జరీ చీరెలకు (ప్రసిద్ధివహించినది. 

నారాయణవరం, ఉప్పాడ, గద్వాల ఈ విషయంలో కొన్ని 

ముఖ్య కేంద్రాలని చెప్పవచ్చు. కొన్ని ఉతుకులు పడిం 

తర్వాత చీర కొన్నిచోట్ల మందమె మరికొన్నిచోట్ల పల్చ్బన 

అయి, ఆవిధంగా నేతపనితనం చెడిపోకుండా ఉండేట 

ట్టుగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవలసి ఉన్నది, 

చాపల అల్లకం పరిశ్రమ 

మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఎనుగుండలో “బుడు' లని వ్యవ 

హరింపబడే ఒక తెగవారు సున్నితమైన చాపల నేత పరి 
శ్రమలో (ప్రసిద్దులు, ఈ పరిశ్రమను సహకారపద్ధతులపై 

అభివృద్ధి చేయుటకై, ఎనుగుండ (గామంలో వాణీజ్య, 

పరిశ్రమల శాఖవారు ఒక పథకాన్ని (ప్రారంభించారు, 

ఇందుకై ఇండియా (ప్రభుత్వమునుండి రూ. 8,250లు 

మార్చి, 1957 

ఆర్థిక సహాయం లఖించింది. ఈ పథకానిశె పూర్ణ హైద 
జా ఈ 

రాబాదు (ప్రభుత్యం రూ. 650 లు మంజూరు చేసింది. 
చాపల నేతపనివారి సహకార సంఘం ఒకటి ప్రారం 

భించబడింది. ఈసంఘం 1955లో తన కార్యక్రమాలను 
(పారంభించింది. 

దంతము, కొమ్ము వసువుల పరిశమ 
దంతపు వస్తువుల తయారీ మరొక (ప్రధానమైన పరి 

శ్రమ. ఈ పరిశ్రమలో తయారవుతున్న వస్తువులలో 
ముఖ్యమైనవి: !. లాంప్ స్టాండ్ 2. దంతపు నగలు 

4, దేవతల బొద్ములు 4, దంతప్పు దువ్వెనలు శ్. దంతప్ప 

వీణమెట్లు 6. పొడరు డబ్బాలు 7. చుట్టలు సిగరెట్ల 
కేసులు 8. అగ్గిపెమై కేసులు 9. కాగితంకోసే సామ్మగులు 
10. దంతపు గుండీలు, ఉంగరాలు. గొలుసులు వగైరా 

ఇతరసామాసన్లు. 

ఈ వస్తువులను (ప్రపంచంలో అందరూ (ప్రశంసిస్తున్నా 

రనీ, వాటి వాడకం [క్రమేణా హెచ్చుతున్నదనీ స్థానిక 

(ప్రదర్శనలు, అంతర్జాతీయ (ప్రదర్శనల నుంచి వచ్చిన 

వార్తలు తెలుపుతున్నాయి. 

విశాఖపట్నపు దంతం, కొమ్ము పరిశ్రమ 

విశాఖపట్నం చక్కని దంత పుపనికి ప్రసిగ్ధికెక్కింనది, 

దంతపు బరిణెలు, ఫొటో (ఫేములు, విజిటింగుకార్జుల పె(టైలు 

మున్నగునవి ఇక్కడ చేయబడతాయి. అప్పటి కలక్షరైన 

మిస్టర్ ఫానే 1859-62 మధ్య యీ పరిశ్రమను ప్రవేశ 
పెట్టాడని చెబుతారు. ఈ పరిశ్రమను సహకార పన్థతిలో 

నడిపించడానికి కృషి చేయబడుతున్నది. 

గాజులు, గాజుపూసల పరిశ్రమ 

గాజులు, గాజుపూసల పరిశమ ఆంధ దేశంలో పర్దిల్లు 

తున్నది. చిత్తూరు జిల్లాలోని పాపానాయుడుపేటలో ఏలె 

ఇక్కడ మంచినాణ్యమైన గాజుపూసలు తయారుచేయబడు 

తున్నాయి. కొంతకాలంక్రితం పాపానాయుడుపేటకేంద్రాన్ని 

దర్శించిన స్వీడన్ దేశపు గాజుపరిశ్రమ నిపుణుని అభి 

(పాయం గమనార్హమైనది. అతడు ఆం(ధ్రచేశాన్న 

సర్యటించి పాపానాయుడు పేటను దర్శించడానికి (ప్రత్యేక 

(శ్రద్ద తీసుకున్నాడు. ఆధునికయం[త్రాల సహాయం లేకుండా 

అంత వున్నత ప్రమాణంగల గాజుపూసలను అక్కకి చేతి 

పనివారు యెలా తయారుచేయగలుగుతున్నారో స్వయంగా 

పరికీలించడానికై ఆయన పాపానాయుడుపేట సంద్భంచాడు. 

19 



చిత్తూరుజిల్లాలోని కాళహస్తి, పాపానాయుటపేటలు, అనం 

తపురం జిల్లాలోని గుట్టూరు, విశాఖపట్నంజిల్లాలోని సింహో 
చలం, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని గాజాలపేట యీ పరి 

(శ్రమకు ముఖ్యమైన కేంద్రాలు. మొదట కాళహ స్తిలో ప్రారం 

భింపదిడిన శిక్షణా కేంద్రానికి విద్యుచ్చక్తి 
కొదు. ఆధునిక యంత్రాల వినియోగానికి ఇది చాల ముఖ్య 

మైనది. అందుచేత 1054 లో అది గుట్టూరుకి తరలించ 

బడింది. ఇక్కడ గాజులు, గాజుపూసల తయారీలో శిక్షణ 

ఇవ్వడానికి మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రంలో 

15 మందికి శిక్షణ ఇవ్వబడుతున్నది. ఒక్కొాక్కరికి నెలకి 

రూ. 25స్ణ బు పెండుఇవ్వబడుతున్నది. రేణిగుంట, గుట్టూరు, 
సింహాచలములలో మరి మూడుశిక్షణ కేంద్రాలు (ప్రార ంభింప 

బడినవి. రేణిగుంటలో 6 గురు విద్యార్థులు శిక్షణ పొందు 

తున్నారు. ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ. 15 ల స్టయిపండు 

ఇవ్వబడుతుంది. గుట్టూరులో గాజులుతయారుచేయబడుత వి. 

హాచలంలో గాజులు, గాజుపూసల తయారీలో శిక్షణకు 

సౌకర్యాలున్నవి. మహబూబ్ నగర్లో కూడా ఇటువంటిదే 

మరొక కేంద్రం పనిచేస్తున్నది. 

వెండి నగిషీపని 
కరీంనగరంజిల్లా అత్యుత్తమమైన చక్కని వెండినగిషీ 

పనికి చాలా కాలంగా (ప్రసిద్ది కెక్కి నది. ఇందుకో స్తానిక 
౮ ® 

సరఫరా ఆ మేది 

కంసాలుల ఆతిసున్నిత మైన పనితనం (ప్రదర్శితమవుతుంది, 

ఈనాడు ఇది అరుదై నచేతినృత్తి. (ప్రజ్ఞావంతులై న కొందరు 
వృత్తిపనివారు, కంసాలులు మాత్రమే దీనిని చేయగలరు. 

వారు అతిసన్నని వెండితీగతో పనిచేస్తారు. తీగలను అల్లి 
అద్వితీయమైన ఆత్యంత సున్నితమైన డిజైన్లను తయారు 

చేస్తారు. ఈ పరిశ్రమలో ఇంచుమించు 160 మంది చేతిపని 
వారు పనిచేస్తున్నారు. ఈపరిశ్రమలో ఉపయోగింపబడే పని 
ముట్లు చాలా సాధారణ మైనవి. ఆష్ పేలు, గాజులు, తమల 

పాఠకుల పె-టైలు, (టోచీలు, బొత్తాలు, బరిణెలు, సిగరెట్ల 

సెపైలు, పువ్వులవాజ్లు, పతకాలు, కాగితంచింపే సాధ 

నాలు, ఫోటో(ఫేములు మున్నగునవితయారుచేయబడతాయి. 

ఈ పరిశ్రమను సహకార పన్గతిలో నడిపించడానికి ఒక' 

(ప్రణాళిక రూపొందించబడింది. దానిఖర్చు రూ. 41,6000, 

ఆర్థిక సహాయం నిమిత్తం అది కేంద (ప్రభుత్వానికి 

పంపించబడు తున్నది. 

బీదరీ వసువులు 
బహమనీరాజుల పరిపాలన కాలంలో, ఆరాజుల (పోత్సా 

హంవల్ల బీదరీవస్తువుల పరిశ్రమ దినదినాభివృద్ధి చెందింది. 

దీనికి పారసీక దేశంతో సాంస్కృతిక, కళాత్మకమైన 
సంబంభంవుంది. అందుకనే ఆరేవియా, పారసీకదేశాలలో 

గల ప్రాచీన కళతోపాటు దీనికి ఉభయ సామాన్యమైన 

నరనొవ్రురం (్రాబెటో లోను చోతివని 
14 ఆ౦(ధవ్రదేళ్ 



చర్మితవుంది. ఆవేశాలలో ఉక్కు పైనగాని లే5 రాగిపైన 
-- కామీ .వెండిదింగారములు పొదుగబకి వుంటాయి. అయితే 

ఇక).డమా!తం ఉక్కు. లేక రాగికి బదులుగా కొన నిష 
వన క రాగి, ఇతర ధాతువులు సం 

నల్లని సీసపు రంగుగల మిశ్రమధాతువు ఉపయోగించ 

బడుతుంది. ఈమిశ్రమ లోహానికి తుప్పుపట్టదు సరికదా 
చెడిపోదుకూడా. 

ప్రప్రథమంలో ఈ మిశ్రమ లోహంతో పళ్లెములు, 

సీళ్ళకూజాలు, మైనపు వత్తి సెమ్మెలు, 

సుగంధ (ద్రవ్యములు, పరిమళ ద్రవ్యములు, భద్రపరచు 

పశ్లిరములు, పూల వ్యాజులు మొదలగునవి 

తయారు చేయబడేవి, ఈమిశమ లోహంతో తయారు 

కావింసబకిన నీళ్ళగిన్నెలకు ఎక్కువగా గిరాకీ వుండేది. 

ఇందులో పోసిననీటికి కొన్ని రోగనివారక గుణములు 
కలుగుతాయని ఒక విశ్వాసము కలుగడమే దీనికి కార 

ణము. ఇప్పుడు చుట్ట. సిగ పెట్టు పె శైలు. ఏష్లేలు, వ్యాజులు, 

చేతిదొక్తాలు, గుండీలు, పండ్లుపెట్టుకౌనే గిన్నెలు కూడా 
తయారు చేయబడుతున్నాయి. 

వీదరీ వస్తువులపై చేయబడు చిత్రాలు సాధారణంగా 
వీదరులోని చరిత్రాత్మక కోటనుంచి, ప్రపంచథభ్యాతి నొందిన 

అజంతా చిత్తరువులనుంచి (గహింపబడినవే. అనేక ఆధు 

నిక డిజైన్లు ఇప్పుడిప్పుడు వేయబడుతున్నవి. 

వీదరీ వస్తువుల పనితనం అద్భుతమైంది. ఈ వస్తువు 

హుంక్కౌాలు, 

“సలు, 
అ 

లను గురించి (ఫ్రొఫెసం స్పెయిట్ ఇలాఆన్నాడు, “వాస్త 

వంగా బీదరీ పనితనము కిలిగి 

వున్నాయి, ఇవి మైసూరు. కాళ్ళీరుల కొయ్యపని, మద్రాసు 

కాశీల లోహాపుపని, తిరువాన్కూరు దంతపు నగిషీపని. 
తులతూగ 

అ. అగో జ అక 
పస్తువులు అద్భుతమైన 

నేపాలు సెమ్మెలు, పూజాపాత్రల పనితనంతో 

గలవు. ఒక (ప్రమాణబద్ధమైన కేటలాగునుణాడా యీ శాఖ 

వారు rae 

హైద్రాబాదు నగరంలో నాలుగు వీదరీ వస్తుపుల సహ 

కార సంఘాలు పనిచేస్తున్నారు, 

హొ[మూ పరిశ్రమ 

పామ వస్త్రములు నేయడం చాలా గొప్పవిద్య. ఇవి 
(ప్రత్తినూలుతో. “ఆకర్షణీయమైన కృత్రిమ పట్టుపోగులతో 
దట్టమైన రంగులతో రకరకొల డిజై నులతో నేయబడు 

తాయి. ఇవి స్త్రీల రవికెలకు, సాయంత్రం వేసుకొనే కోటు 

మూర్చి, 1057 

లకేకాక సర్పాలు మొదలగు వాటికికూడ పనికివస్తాయి; 
లేతరంగులు గలవాటిని అచ్చతలకు ఉపయోగించవచ్చును. 

హిమూ వస్త్రం నానావర్ష రంజిత మై వుంటుంది. పేక 

నూలును ఎక్కువగా వేసి, దట్టంగా నేయడంవల్లనే ఇది 
కడు అలంకార (ప్రాయంగా తయారవుతుంది. డిజై నులను 

తీర్చి దిద్దడం, చారలు, వంపులు, వివిధరంగులలో  కోధాయ 

మానంగా నేయడం, పోగులన్నిటినీ కడుచమత్కారంగా 
సరిగూర్చడం పనితనాన్ని, కళాభిని వే పెళాన్ని తెలియజేస్తా మి. 

అయితే నేతమాత్రం కొద్దిగా దట్టంగా వుంటుంది. (ప్రతి 

చదరపు గజంలో వీటి బరువు మూడునుంకి ఐదు బౌన్సుల 

వరకు వుంటుంది. హిమూ వస్త్రములలో ఒకొక్క 

అంగుళములో 280 పోగు లుండడము సాధారణమైన 
విషయం. 

అయితే ఈ పరిశ్రమ త్వరగా పతనం చెందడానికి 

యంత్ర ములతో తయారైన వస్త్రముల పోటీ, (పజల 

అధిరుచులలో మార్పులు సంభవించడం, తగు ఆదరణ 

లేక పోవడం (ప్రబల కారణములనవచ్చును. తత్ఫలితంగా 

ప్రస్తుతం చాలా కొద్ది మగ్గములు మాత్రమే పనిచేస్తున్నవి. 
వాణిజ్య పరిశ్రమలశాఖ ఈ పరిశ్రమకు తగు సహాయం 

చేస్తున్నది. (ప్రభుత్వ కుటీర పరిశ్రమల విక్రయశాల 

స్థానిక కార్భానాలలో ఉత్పత్తి చేయబడే హిమూ వస్త్రము 

లనుకొని, వాటిని భారత దేశంలోనేగాక విదేశాలలోకూడా 

Rs ఎర్పాట్లు చేస్తున్నది. వాణీజ్య పరిశ్రమలళాఖచే 

ఇప్వుబడుతున్న సాంకేతిక సహాయంతో హీమూవస్త్రముల 

డిజైస్లు అభివృద్ధి పరచబడుతున్నవి. దీని సూలుకు ఉప 

ంచబడు రంగులు చాలా చిక్కగాపుంటాయి, ఈ 

లకు చిక్కని రంగుగల నూలు మాత్రమే ఈ 
స్తున్నది. వివిధ హీమూ డిజైన్లు, వస్త్రముల 

నమూనాలు గల ఒక అల్బమ్ (పుస్తకం) తయారు చేయ 

బడుతున్నది మో ద్రాదాదు నగరంలో ఒక సహాకార 

సంఘం పని చేస్తున్నది: 

క్రోచెట్ లేసు పరిశ్రమ 

లేసు పరిశ్రమ నర్సాపురం, పాలకొల్లులో ను, 

పూలు తాలూకాలోని సుమారు 60 (గ్రామాల్లోను 

ముగా కొనసాగించ బడుతున్నది. కొక్కెము, నూలు 

దారము మాత్రమే దీనికి కావలసిన ముకివస్తువులు. మేలు 

రకము లేసు తయారీకి డైమండుదారం ఉపయోగించ 

నర్సా 

విశేష 
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ఆంధపదేళ్ జిల్లాలు ; 

ఖమ్మం యు భూసంస్కరణలు 
_ గర 

ఖమ్మం కొద్ది సంవత్సరాల (క్రితం వరకు వరంగల్లు 

జిల్లాలో ఒక భాగంగా వుండేది. 1950 అక్టోబరు Ls 

తేదీన వరంగలు కలెక్టరు సర్వాధిపత్యం[కింద ఖమ్మం, 

మధిర, ఇల్లెందు, . పాల్వంచ, బూర్గుంపాడు అనే ఐదు 

తాలూకొలతో, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం అనే రెండు డివిజను 

లతో (ప్రత్యేకంగా ఖమ్మంలో అడిషనల్ కలెక్టోరేటు 

ఏర్పాటు చేయబడింది. జిల్లాల పునర్నిర్మాణం ఫలితంగా 

1953 అకోబరునెలలో ఖమ్మం (ప్రత్యేకజిల్లా చేయబడింది. 
ఈ (ae) 

వరంగలుజిల్లానుంచి విభజించిన తరువాత ఇందులో అవే 

తాలూకొలు, అవే డివిజనులు పుంచబడినవి. 

ఖమ్మంజిల్లా విస్తీర్ణం 4292.1 చదరపుమైళ్ళు. జనాభా 
7,00,006. - ఇందులో 3,59,089 మంది పురుషులు, 

8,40,817 మంది స్త్రీలు వున్నారు. ఖమ్మంజిల్లా భౌగోళిక 

సరిహద్దులు ఇవి: ఉత్తరం స వరంగలుజిల్లా; దకీణం = 

కృష్ణాజిల్లా; తూర్పు * భద్రాచలం, తూర్పు గోదావరిజిల్లా; 

పడమట = నల్లగొండజిల్లా. 

LOEALARCALD PAMMILY HOLDINGS 

AS RECOMMEND BY THE LAND 

Commis 

మా ర్చి, 1957 

జిల్లాలో 674 (గ్రామాలువున్నవి, ఖమ్మంమెట్లు, కొత్త 

గూడెం, ఇరెందు, మధిర, గార ముఖ్యమైన పట్టణాలు, 
ne) (aa) hm ఈ 

మొదటి మూడు పట్టణాలలో విద్యుద్దీపాలున్నవి. 

రాష్ట్రంలోని అతినేకి (ప్రదేశాలలో ఈజిల్లాకూడా ఒకటి, 

కొన్ని సందర్భాలలో ఉష్ణోగ్రత 120 డిగీలవరకు బొచ్చు 

తుంది. కనసిష ఉషో(గత 78 డిగీలు. జిలాఅంతటా 
క్ 6 జూ! ne) 

వెసవిలో ఎండలు తీవంగాఉంటాయి. సగటు వర్షపాతం 

39 అంగుళాలు. 

ఈ జిల్లాగుండా గోదావరిపంటి పెద్దనదేకాక, మునేరు, 

కదైలేరు, కిన్నెరసాని వంటి చిన్ననదులుకూడా (ప్రవహిస్తు 
న్నవి. జిల్లాలో దట్టమైన అడవులున్నవి. ఆ అడపులలో 

పెద్దపులులు, చిరుతపులులు కన్చిసాయి. 

వరి, పచ్చజొన్న, పచ్చపెసలు, పొగాకు ఈ జిల్లాలో 

ముఖ్యమైన పంటలు. ఆహార ధాన్యాల విషయంలో జిల్లా 
స్వయంసమృన్దమెనది. ఇక్కడినుంచి జొన్నలు,ఇతరఅల్చ 

ధాన్యాలు పరిసరజిల్లాలకు ఎగుమతి చేయబడుతున్న వి. 
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జిల్లాలోగల 27,15,796 ఎకరాల భూమిలో 10,17,811 

ఎకరాలు అడవుల [క్రిందవున్నది. 2,26,262 ఎకరాలు బంజరు 

భూమి. 2,28,874 ఎకరాలు పడొవాభూమి. పైరులు నిక 

రంగా 7,88,215 ఎకరాలలో వేయబడుతవి. 

ఈజిల్లాలో ఒక కళాశాల, చాలా హైస్క్కూళ్ళు వున్నవి, 
ప్రజలలో అక్షరాస్యుల సంఖ్య [క్రమంగా పెరుగుచున్నది, 

సీటివనరు (ప్రాజెక్టులు 
ఖమ్మం జిల్లాలో పాలేరు, వైరా, బేతుపల్లి. సింగ 

భూపాలం (ప్రో జెక్టులు పెద్ద నీటి వనరు ప్రాజెష్టలు, 

పాలేరు (ప్రాజెక్టు ఖమ్మం తాలూకాలోని పాలేరువద్ద 

వున్నది. ఈ ప్రాజెక్టు ఆరగాణి 651! చదరపు మైళ్ళు. 

ఈ (ప్రాజెక్టు క్రింద భూములకు ' సాగు నీరు లభింప 

జేయడం 1887 ఫసలీలో ఆరంభమైంది. సెటిల్మెంట్ శాఖ 
వారు దీని [క్రిందగల మాగాణి భూములకు రూ. 8.120 లు 
మొదలు రూ, 16.14.0లు వరకు మెట్టభూములకు రూ. 

0.8.6 లు మొదలురూ. 1.11.0 ల వరికుగిస్తు నిర్ణయించారు. 

ఈప్రాజెక్టు క్రింద వ్యవసాయం దాగా జరుగుచున్నది. వ్యవ 

సాయ శిక్షణ తరగతులద్వారా రైతులకు తగు (ప్రోత్సాహ 

మివ్వబడుతున్నది. 1851 ఫసలీలో సర్వే సెటిల్మింట్ 
శాఖవారు ఈ ప్రాజెష్ట క్రింద 16, 084 ఎకరాల 88 గుంటల 

ఆయక ట్టు నిర్ణయించారు, ఆభూమి మొ మొత్తం శిస్తు 

రూ. 2,07, 172 లు, 

ఖమ్మం పట్టణానికి 16 మైళ్ళ దూరంలో వైరా ప్రాజెక్టు 

వున్నది. ఇది వైరా నదిపై నిర్మింపబడింది. వైరా నది 

షుజాత్ నగరం కొండలలో పుట్టింది. ఈ (పాజెక్ట ఆయ 

కట్టులో ఒకేపంట (అవీ) వేయబడుతుంది. 

“చేతువల్లి ల్లి ప్రాజెక్టు మధిరతాలూకాలోవున్నది. ఇది మధిర 
నుంచి 70 మైళ్ళు దూరాన, ఖమ్మం నుంచి 60 మైళ్ళ 

దూరాన వున్నది. ఇది దేతుపల్లి 'గ్రామపు శివారు అగు, 
గంగారం (గ్రామానికి ఒక మైలు దూరంలో వున్నది. 

దేతుపల్లి[గ్రామం మధిరకాలూకా తూర్పు సరిహద్దున వున్నది 
బేతుపల్లి ప్రాజెక్టు తమ్మిలేరు'పె కట్టబడింది. తమ్మిలేరు . 

ఆరగా ణి 102 చదరపుమైళ్ళు ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి 
రూ, 2,27,300 లు అయింది. దీనిక్రింధ 4,800 ఎకరాలు 

సాగు కొవలెనని పద్లికు వర్కు శాఖవారు నిర్ణయించారు. 

ఇల్లెందు తాలూకా సింగభూపాలం (గామంవద్ద 

ట్రహ ఇ ప్రాజెక్టు వున్నది. దీనికింద భూములకు సాగు 

నీరు లభింపజేయడం _ 

2) 

సింగ 

1848 ఫసలీలో ఆరంభమైంది. 

1955.56 సంవత్సరంలో 1707? ఎకరాల 10 గుంటల భూమి 

సాగుకు శతేబకింది, అందువల్ల రూ 14,614 ల భూమి 

శిస్తు వచ్చింది, | 

గనులు 

ఈ జిల్లాలో బొగ్గుగనులనుంచి బొగ్గు త్రవ్వి తీయడం 

ప్రధానమైన పరిశ్రమ. ఈ జిల్లాలోనే సింగరేణి దొగ్గుగను 
లున్నవి. ఈ గనులనుంచి తీయబడు బొగ్గును భారత దేశం 

లోని పెన్ష రై రై ల్వేలన్నీ ఉపయోగిస్తున్నవి. కొత్తగా కొత్త 

గూడెంవద్ద గనులు త్రవంబడినవి. ఆ గనులలో 100 మొదలు 
1000 అడుగుల లోతువరకు బొగ్గు తవ్వి తీయబడు 

చున్నది. డబుల్ ఇన్ లెట్ పంకౌలద్వారా గనుల లోనికి 

గాలి వసతి ఏర్పాటు చే మబడింది. 

బొగ్గు గనుల కాగ్మికులకు చక్కని వైద్య సౌకర్యా 

లున్నవి, ప్రవీణులైన వై ద్యులు రోగులకు చికిత్సచేస్తారు, 

కొలరీల యజమానులు. కేంద్ర కౌర్మిక సంకేమశాఖవారు 

కలసి కార్మికులకు వినోద సౌకర్యాలు, వారి పిల్లల చదువుకు 

పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసినారు. 

ఈజిల్లాలోని అప్పల నరసింహాపురం, వల్లభి, కొంగర, 

బుద్దార౦ం. వెలుగుమట్ట, వెంకటాయపాలెం, కల్లూరు, 

బయ్యా రం (గ్రామాలలో ముడి ఇనుము, అభ్రకం, బాక్సైట్ 

మొదలగు ఖనిజములు లభించడంచేత దీనికి [క్రమంగా 

జాతీయ (ప్రాముఖ్యం వస్తున్నది, ముడి ఇనుము జపాను, 

జెకొస్తోవేకియా దేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుచున్నది. 

సామాజికాభివృద్ది 

జిల్లాలో స్థానిక అభివృద్ధిపనుల పథకంవస్త సామాజికా 

పృన్ధిగ్గా గాకు, జాతీయవికొస కేంద్రాలవల్ల అధివృద్ధిపనులు 

చురుకుగా జరుగుతున్నవి. 

వైరా సామాజికా భివృద్దిబ్లాకు మొదట 1954 లో జాతీయ 

వికాసకేంద్రంగా పనిని ఆరంభించింది. అప్పుడు అందులో 
మధిర తాలూకాలోని 18 (గ్రామాలు వుండేవి. ఆ తరువాత 
దానిని 1856 లో సామాజికాఛివృద్ధిన్లాకుగా మార్చడం 

జరిగింది. అలా దానిని అభివృద్ధి పరచడానికి ఆ కేంద్రం 

“సాధించిన సత్ఫలితాలు. ఇక్కడి (ప్రజలు అభివృద్ధిసనుల 

పట్ల, చూపిన గ్రోద్ధాస కులే కారణం. ఇక్కడ ఒక (గ్రామీణ 

చేతిపరిశ్రమల కేంద్రం సంతృప్తికరంగా పనిచేస్తున్నది. 

ఆ కేంద్రంలో తయారై న వస్తువులకు మార్కెట్లో మంచి 

గిర్తాకీవున్నది, బ్లాకుక్రిందవున్న (గ్రామాలన్నిటికీ వైద్య 

ఆంధ్ర ప్రదే శ్ 



సహాయం కల్పించబడుతున్న ది. అభివృధ్ధి కార్యక్రమం 

(క్రింద ఇంతవరకు ఈ (ప్రాంతంలో పాఠశాల భవనములు 

ఆరు, (గాను మందిరాలు మూడు నిర్మింపబడినవి, 

1854 లో పాలేరుకు ఒక జాతీయవికాస కేంద్రం 

మంజూరు చేయబడింది. వైరా డ్లాకులోవిలెనే ఈ 

కేంద్రంలోకూడా చక్కనికృషి జరుగుతున్నది. (ప్రజలు 

కూడా చాలా ఉత్సాహంతో ముందుకువచ్చి సహకరిస్తు 

న్నారు. ఈ కేంద్రంలో పాఠశాల భవనాలు నాలుగు, 

(గామ మందిరాలు మూడు నిర్మింపబడ్డ ఏ. 

ఈ జిల్లాలోని మూడవ జాతీయవికాస కేంద్రం బూర్లుం 

పాడులోవున్నది, ఇది 1956 మే నెలలో (పాఠంభింప 

బడింది. పనులు చురుకుగా జరుగుతున్నవి, 

భూసంస్కరణలు 

హైద్రాబాదులో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడిన ప్రజా 

స్వామిక (ప్రభుత్వం భూసంస్కరణల సమస్యమ పరిష్క 

రించడానికి పూనుకుంది. దున్నేవారే భూమికి యజమానులు 

కావాలనే లక్ష్యంతో శాసనం అమలులోకి తేబకింది. ఇది 

చాలా అభ్యుదయ దృక్పథంతో చేయబడిన శాసనం, దీనిని 

అమలు జరుపడంవల్ల తెలంగాణాలోని వేలాది రైతులకు 

కొత్త ఆశలు చిగిరిస్తున్నవి. 

తీవ్రమైన ఈ భూసంస్కరణలు దేశమంతటా అమలు 
లోకి వచ్చినవంజకే భూమి అమరిక విధానంతో ఎంతో 

మార్చువచ్చి, దున్నేవారే భూమికి యాజమాన్యం వహించ 
గలరు, 

ఖమ్మ ౦జిల్లాలో 1955 నవంబరు ! వ తేదీనుంచి ఇట్టి 

భూసంస్కరణలు అమలులోకి రావడంతో భారతదేశ 

భూసంస్కరణల చరిత్రలో ఒక కొ త్తఅధ్యాయం ఆరంభ 
మెంది. ఆరోజున ఖమ్మంజిల్లాలోని అనేకమంది రక్షిత 

కౌల్పార్లు తాము ఎంతోకాలంనుంచి సేద్యంచేస్తున్న భూమికి 
యజమానులయ్యారు. సాధారణ కౌల్దాట్ల మరికొన్ని 

హక్కులుపొంది రక్షణకౌల్డారులై కౌలు గ్యారంటీ 

పొందారు. మిగులు భూములుగల భూకామందులనుంచి 

భూములను స్వాధీనవరచుకొని భూములులేని రైతులకు 

పంచడమైనది. 

(ప్రస్తుతం వున్నట్టి భూ యాజమాన్య పస్టతిలో అసమాన 

త్వాలను తొలగించి, భూమి ఉపమోగవిధానంలో మార్పులు 

తెచ్చి మూడు కుటుంబకమతాల (ప్రమాణానికి సమానమైన 

లేక దానికంటె మించివున్న భూములుగల భూకొమందుల 

“యొక్క కొర్దార్ల ప్రతిప త్తినిపెంచే లక్ష్యంతో హైద్రాదాదు 
చట్టంలోని చాలా ముఖ్యమైన సెక్షనులు 

88.4, 37.ఏ, 58=సి, 58=జి లను అమలుపరిచే పథకాలకు 
మంజూరీ ఇచ్చింది. ఈ సెక్షనులు 1951 సంవత్సరపు 
జా ద్రాబొదు కౌల్దారీ వ్యసాయకభూము ౨ చట్టానికి ప్రాణం 

వంటివి. ఈచట్టం 1956 లో తగువిధంా సవరించబకింది 
గూడా. చె సెక్షనులు (ప్రయోగాత్మకంగా 1955 'సెపైంబరు 

నుంచి ఖమ్మంజిల్లాలో అమలు జరుపబడినవి. 

సుదీర్ణ ఫలితాల నిచ్చే ఇట్టి భూసంస్కరణలను అమలు 

జరుపడానికి ఖమ్మం జిల్లా చాలా అనుపుగావున్నది. కారణ 

మేమంటే ఈ జిల్లాలో (గ్రామ రికార్డులు సరిగాలేపు. కౌలు 
విధానం సుస్థిరంగా లేదు. పరోక్ష భూస్వామ్య విధానంకూడా 

బాగా అమలులోవుంది. 88=ఇ సెక్షను ననుసరించి భూమి 

యాజమాన్యం మార్చిడి రక్షీత కొల్హాన్ల కే చెందునట్లుగా 

(ప్రభుత్యం (ప్రకటించవచ్చును, కౌల్దారీ చట్టం మొత్తంతో 

ఈ శెక్షన్ చాలా విష్ణవాత్మకమైనది. ఇది ఖమ్మం జిల్లాలో 
అమలులోకి తేబకిండి, 

రక్షిత కౌల్తాగ్లు సేద్యం చేస్తున్న భూములపై యాజ 
మాన్య హక్కులు 1955 నవంబరు 1 వ తేదీనుంచి వారికి 
కలుగజేయబడినవి. ఆ భూముల యజమానులకు 90 రోజుల 

గడువు ఇచ్చి ఆ గడువు లోపుగా వారు డిప్యూటీ కలెక్షన్ల 
పన్దకు వెళ్ళి రక్షిత కౌల్తార్షకు మార్చు చేయబడుతున్నట్టి 
భూములయొక్క- సమంజసమైస ధరను నిర్ణయం చేయించు 

కొనవలసిందిగా తెలియజేయడ మైనది. సౌకర్యం నిమి 
తమై డిప్యూటీ కలెక్టర్ల అధికారాలు స్పెషల్ తహశీల్దార్లకు 

ఇవ్వబడినవి. వారు వ్యవసాయభూముల న్యాయస్టానాలుగా 

వ్యవహరిస్తారు 

భూమిపై యాజమాన్యం మార్చిది ఒక కుటుంబకమతం౦ 

(పమాణం వరకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది. అంతే 

గాక ఆ మార్చికివల్ల భూకామందుకు 

కమతాల (ప్రమాణం భూమి మిగులవలెననికూడా ఒక షరతు 

విధింపబ ఏంది. 

1950-51 సంవత్సరంలో 274017 ఎకరాల మెట్ట 

భూమికి 24429 మంది రకీత లౌల్తార్లుగా (ప్రకటింపదిడగా 

88=ఇ సెక్షను క్రింద 11426 మంది రక్షీత కౌల్పార్లు [72086 

ఎకరాల' మెట్టభూమికి యజమానులయ్యారు. మిగిలినవారు 

రక్షితకౌల్దార్లుగా (ప్రకటింపబడక పోవడానికి కారణం 

వారు, వారి భూకొమందులు యాజమాన్య మార్పిడికి అవ 

సరమైన షరతులను పూర్తి చేయశాలకపోపడమే. ఆ 

(ప్రభుత సం 

రెండు కుటుంబ 

21 



కౌల్పార్ల లో చాలామంది స్వచ్చందంగా భూములను కొను 

కోవడానికి నిరాకరించారని [గ్రామాలలో విచారణద్వారా 

తెలియవచ్చింది. 

ఈ సెక్షన్ వర్తింపుజరిగిన భూకామందుల సంఖ్య 760. 

వీరిలో [525 మంది మిగులు భూములుగలవారు. మిగిలిన 

వారికి రెండు కుటుంబకమతాల [పమాణం౦కం౦ం'టి ఎక్కువ, 

గరిష్ట పరిమితి అంటే నాలుగున్నర కుటుంబకమతాల 

(పమాణంకందె తక్కువ భూములున్న వి. 

ఒకొ-క్క- కౌలుదారుకు సగటున 7.6 ఎకరాల మెట్ట 

భూమి లభించింది. మొత్తం రక్షిత కౌల్లారలో నూటికి 46 

వంతులమంది కొల్గార్థక్రీందవున్న మొత్తంభూమిలో 50.4 

శాతంభూమికి యజమానులయ్యారు. ఈ “పెదానిలో 8802 
ఎకరాల మెట్టభూమినుంచి బేదఖలు చేయబడ్డ 916 మంది 

రక్షిత కౌల్లార్లుకూడా వున్నారు. 

సమంజసమైన ధరల నిర్ణయానికి సంబంధించినపని 

జీల్లా అంతటా పూర్తి చేయబడింది. 
ఖమ్మం జిల్లాలో 88ఇ సెక్షన్ (క్రింద కొత్తగా భూమికి 

యజమానులుగా (ప్రకటింపబడినవారికి సహాయపడే నిమి 

తమై (ప్రభుత్వం రూ. 6,000) ల తక్కావీ మంజూరు 

చేసింది. 

వ్యవసాయభూముల న్యాయస్థానాలు చెప్పిన తీర్చులవల్ల 

ఇబ్బందికి లోనై నవారు ఆ ఉత్తర్వులను రద్దు చేయవలసిం 

దిగా కోతుతూ 870 దరఖాస్తులు దాఖలుచేశారు. వీటిలో 

5112 కేసులు ఇంతవరకు పరిష్క-రింపబడ్డ ఏ. అపీలు దర 

థాస్తులలో చాలా వరకు భాగాల పంపిణీలు, భూకామందుల 

ఆక్రమణలు, లేదా రక్షిత కౌలుదార్లు భూములు వదులు 

కోవడం మొదలగు కారణాలు చూపబడినవి. ఈ అ పీళ్ళన్నీ 

కౌల్డారీ శాసనపు నిబంధనల ననుసరించి పరిష్కారం 

చేయబడుతున్న వి, 

చట్టం యొక్క $87 ఏ 'సెక్షనుుకింద మరొక పథకం 

అమలు జరుపబడుతున్నది. ఈ సెక్షను 1855 మార్చి 

12వ తేదీనుంచి మూడు కుటుంది కమతాల (ప్రసూణం 

లేక అంతకంటె ఎక్కువ భూమిగల భూకామందుల 

యొక్క సాధారణ కౌలుదార్ల (ప్రతిపత్తిని రక్షిత కొలుదార్ల 

(వ్రతిపత్తికి తేవడానికి సంబంధించినది. 
ఈ రక్షిత కౌద్దాస్లుకూడా భూకొమందుల నుంచి భూము 

లను కొనవచ్చును, అంతేగాక [ప్రభుత్వంతల పెట్టిన నిర్బంధ 
యాజమాన్య మార్చి4 పథకంక్రింద భూమి పె యాజమాన్యం 

మార్చి కికి వీరు అర్లులై వున్నారు. $7 ఏ సెక్షన్ క్రింద 6786 

మంది సాధారణ కౌల్పార్లు రక్షీత కౌల్టార్లుగా (ప్రకటింప 

బడినారు. వారు 88,186 ఎకరాల మెట్టభూమిపై సేద్యం 

చేస్తున్నారు. 

రీలే.సి. 50=బీి. సెక్షనుక్రింద 4పే కుటుంబ కమతాల 

(పమాణానికిమించి భూమిగల భూకొమందులనుంచి మిగులు 

భూములను ప్రభుత్వమే స్వా కీనపరచుకొని నిర్వహణను 

చక్కబకుస్తుంది. 75,221 ఎకరాల మెట్టభూమి మిగులుగా 

వున్నదని ప్రాథమిక అంచెనాలవల్ల తేఎంది. ఈ భూమి 

525 మంది భూకామందుల ఆధీనంలోవున్నది. 1955 నంవ 

త్సరపు యాజమాన్య స్వీకార, మిగులు భూముల సేకరణ 
నియమావళి (క్రింద వారికి నోటీసులు ఇవ్వబకినవి. సక్రమ 
మైన విచారణలుకూడా జరుగుతున్నవి. కౌల్దారీ శాసనం 

[క్రింద భూముల యాజమాన్య స్వీకారం, మిగులు భూముల 

స్వాధీనమునకు సంబంధించిన పనులను డిప్యూటీ కలెక్టర్లు 
(ప్రారంభించారు. 

ఇటువంటి తీవ్ర ఫలితాలనిచ్చే కౌలారీచటం త్వరపడి 
టి లు 

అమలు జరపడానికి వీలులేదు. కనుక నెమ్ముదిగా మంచి 

చెడ్డలు ఆలోచించి అమలు జరుపబడుళున్నది. కౌల్పారీ 

చట్టంయొక్క-_ 00=ఇ సెక్షను క్రిందమిగులు భూములను 

సహకార వ్యవసాయ సంఘాలకు, చిన్నరై తులకు, 

భూములులేని వ్యవసాయ కూలీలకు ఇవ్వడమవుతుంది, 
ప్లానింగ్ కమీషన్ వారు చెప్పినట్లుగా భూమిపె యాజ 
ళం ళం నూ 

మాన్యంసమస్య దేశాభిపృగ్ధిలో ఒక అంతర్భాగం. ఖమ్మం 

జిల్లాలో (ప్రారంధింపబడిన ఈకృషి భూముల సమాన 

పంపిణీ కార్యక్రమంలో తొలిచర్య. దీనివల్ల సేద్యదారు 
లకు భూములులేని కొరతతీరి ఆహారధాన్యాల ఉత్పత్తి 

అధికం కాగలదు. 
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నెల్లూరు జిల్లాలో సాగునీటి వనరులు 

నెల్లూరు జిల్లాలో కరువు (పాంతాలకు నవాయ 

పడే ఉద్దేళ తో తల చెట్టబడన స్టానింగు అభివృద్ధి 

కార్యం మం [కింద క మధ్యరకం (పా కెక్టుల 

నిర్మాణం ఇటీవలనే పూరిచేయ బడింది. 

నక్కలగండి రిజర్యాయకు పథకం 

నెల్లూరుజిల్లాలోని ఉదయగిరి తాలూకాలో 

నక్కలగం౦డవద్ద ఉప్పువాగుకు ఒక రిజర్వాయరు 

నన్మించ డానికి రూ. 11.9 లతల వ్యయం అంచనా 

వేయబడింది. ఉప్పువాగు పిళ్ళ పేరుకు ఉపనది. ఇది 
ఉవయగిరి తాలూ కాలోని మన్నేరులో కలుస్తుంది. 

ఆనక ట్ల ఫలం ఉప్పువాగు ఆరగాణి 5లతి చద 

రస్తు మైళ్ళు. ఇక్కడ సగటు వర్గపాొతం ల్ 
అంగుళాలు. తరచుగా ఈ|పొంతంలో 'వర్హాలుండవు. 

'సెరులు వే సేకాలంలో పాచ్చు తగ్గులుగా* వానలు 

కురుస్తాయి. ఈ కారణాలచేత గ. నష్టపడుతూ 

వుంటాము. కనుక ఉప్పువాగుకు ఒక మట్లిక ట్ట 

నిర్మించి, క:డివై పున మిగులుకట్ట వేసి రిజ గ్వాయకు 
Wace ఒక పథకం తల పెట్టబడింది. నక్కలగండి 

వద్ద ఆనకట్ట స్థలం నీర్ణయి౨ప బడింది. అది అనక ట్లకు 

మిక్కిలి అనువైన ప్రదేశం, కర్టీవొడవు 800 అడు 

కులు, కుడివైపు మిగులుకట్ల ముందు భాగానికి 

మెట్లు ఏర్పరచి రాతిపని చేయడ మైనది. ఈ మీగులు 

కట్ట పొడవు శగ60 అడుగులు. సక్: స్తూ 

( వెద్ద బాము) వద్ద కుడివై పునుండి 5 మైళ్ళ 8 ఫర్లాం 

గుల నిడివి కాలువ (తవ్వి ఈ రిజ ర్వాయగునుంచి 

1000 ఎకరాలకు నిరు నరఫరా చేయబడుతుంది. 

ఎడమ వైపుహాడా ఒకతూము నిర్మింప బడుతుంది. 

అఖుతే రజర్వాయరు నీటి సరఫరా |[పమాణాన్ని 
గమనించిన తరువాతనే సాగుకు ఈతూముగుండా 

నీరు వవలబశుతుంది. ఈపథక౧ పనిఅంతా మొదటి 

అందనాకంట చాలా తక్కువగా నే అంకు 

రూ. 7.5 లక్షలతోనే పూర్తిచెయబడింది. 

మార్చి, 1057 

పాలేరు రిజగాః సయరు పథి ర్ం 

ఈ రిజర్వాయరు కనిగిరి తాలూ కాల్ వున్నది, 

కనిగిరి తాలూ కాలో పాండవ నాగులవరం [గామా 

నికి సమీపాన ఇ=లేరునద్నివె ఇది నిర్మింపబడింది. 
పాండవ నాగులవరం (గామా కి తూర్పున దాదాపు 

ఒక మెలుదూరంఠ ge రిజర్వాయరు కలదు. కనిగిరిలో 

నగటు వర్ష పాతం 22.42 అంగుళాలు. పాలేరు 

నది ఒకటి మాతమే ఈ చెరువు పదేశంగుండా 

(ప్రవహిస్తుంది. అయితే ఈ నది ఇంతవరకు నరిగా 

నని )యోగింపబడ లేదు. దీనిపై రిజర్వాయర్. నిర్మా 

గణానికి ఆర సలాలు ఎన్నిక "చేయబడినవి. ఏటిలో 
అన్నిటికంఠు మొదటిద, మైదీ పొండవగండి రీబ 
ర్వాయరు. 

1080 అడుగుల పొడవున మట్టికట్ట, 870 

అడుగుల పొడవున రాళ్ళతో మిగులుక ట్ర వేసీ: =8ిజై 

ర్వాయరు నిర్మాణం "చేయబడింది. రిజర్వాయరురు 
ఎడమ వె వైపున ఒక కాలువ (తమి దానీచ్వారా 

1128 ఎకరాల మెట్టభూములకు, కంకానంపాడు 

రువ క్రింద గల లీి00 ఎకరాల మాగాణికి సాగు 

నీరు సరఫరా చేయడానికి ఈ రిజర్నాయకు తల పెట్ల 

బడింది. కంకానంపాడు చెరువు వాలా పెద్దది. వ 

పూర్వం జమీన్ చెకువు జమీలన్నీ ప్రభుత్వపరం 

కావడంతో ఆవారోత్న త్తి శాఖవారు ఈ చెరుసును 

పునరుద్ధరించారు. పాట! నూ స్ వద్దనుంచి 4 మై 

పొడవున కాలువతవ్వి సాగునీటిని సీరఫర* చేయవలి 

నని ఈ పథకం కింద తల పెట్ట బడింది. ఈపథకం పని 

అంతా రూ. 7 లతల వ్యయంతో పూర్తి వేయ 

బడింది. 

ఉప్పుటేరు దిగువఆనకట్ట పథకం 

ఈ ఆనకట్ట కందుకూరు తాలూకాలో నున్నది. 

మన్నేరుకు ఉపనది ఉప్పుళేరు. కందుకూరు 'తాలూ 

కాలో పెదపాపని [గామం వద్ద వద కొమ్మి వాగుపాయ 
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సంగమ స్లలంవద్గ మొదట ఉప్పుశురుకు ఒక ఆనకట్ట 
థి a లు 

నిర్మింపబడింది. దానినుంచి ఒక కాలువ (తమ్మి రొ త్త 

చేట చెరును, బ ద్దేపూడి చెరువు, భీమవరం చెరువు, 

లచ్చిరాజుపాలెం చెరువు, రాజుపాలెం వెద్ద చిన్న 

చెరువులకు నీరు వదలడానికి ఏర్పాట్లు చేయబడినవి. 

ఉప్పు'టేరువై ఆనకట్ట నిర్మించడానికి తల పెట్ట 
aa ee) (© ౬ 

బడిన స్థలంవద్ద దాని ఆరగాణి 170 చ. మెళ్ళు. 

ఇందులో 68 చదరపుమెళ్ళ (పాంశానికి కొండా 
పురంవద్గ ఆనకట్లవల ఆటంకం కలుగుతున్నది. ఈ 

స) ఓ గా 

ఈ ఆరగాణిపాంతంలో న సగటువర్ష పాతం 80 అంగు 

శాలు, ఈ ఆరగాణి నీటివల్ల 'వస్తుత ఆయ: ట్లు 

1142 ఎకరాలకూ, కొత్త అయక ట్టు 750 ఏక 

రాలకూ సాగునీరు లభ్యం Si ఈ పథకం 

(క్రింద అదనంగా 8/5 టన్నుల ఆవార ధాన్యాలు 

పండ గలవు. 

"౨70 అడుగుల పొడవున ఒక ఆనకట్ట, చానికి 

కుడివైపున ఒక్కొకటి 6'-0%6'-6 అడుగులవి 

మూడుతూములు నిర్శింపవలెనని ఈ పథకంలో తల 

పెట్టబడింది. వైన పేర్కొనబడిన చెరువులన్నీ ఉప్పు 

శురుకు కుడివైపున వున్నవి. ఆనకట్టకు కొంచెం 

ఎగువున కడివై పున 14 మైళ్ళ 4 ఫర్లాంగుల నిడివి 
కాలువ, ఆ కాలువకు ఒకొ్క్కాక టి 6x4! అడుగు 

లవి ఏ తూము లతో ఒక హౌడ్ నూయిస్ నిర్మింప 

బడీనవి. ఆనకట్ట పునాది సిమెంటు కాం|కీటుతో 

వేయబడింది. ఈ వని అంతా రూ. 11.5 లక్షల 

వ్యయంతో పూర్తి చేయబడిం*', 

ఎ ha 

ఆంధ (పదేళ్ చేతి పరిశ్రమలు [15 వ పేజీ శరువాయి] 

బడుతుంది; లేసు పరిశ్రమలో ఇప్పుడు సుమారు 5000 

మంది పనిచేస్తున్నారు. డోమెల్సు. టీబబ్రణార్తర్లు, ఓపల్ 
a.) లు డగ 

సెంటర్లు, లేసు అంచులు మున్నగు లేసులు తయారుచేయ 

బడుతాయి,. రెండవ ప్రసంచయుద్ధానికి పూర్వం యీ పరి 

మళలోలఅనేక వ్యాపార సంస్థలు, వ్యా పొరస్థులు వ్యాపారం చేస లు 

వారు. అప వుడు యీ క్రోచెట్ప ని గ్రదుబర్ధమెనపన్ధతిలో 

నడిచేది. గత 12 సంవత్సరాలనుంచి ఎగుమతి మార్కె 

టులో ఇది తగ్గుముఖం పట్టింది. 

ఇప్పటికీ సాలీనా రూ. 15 లతల విలువగల లేసు 

ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నది. ఈ పరిశ్రమను సహకారపన్దతి 

పైన నడిపించుటకు కృష చేయబడుతున్న ది. ఈ పరిశ్రమ 

వల్ల డాలర్లు సంపాదించవచ్చు. అందువల్ల దీనిని (ప్రోత్స 

హించవలసి ఉన్నది. వ్యాపార ఒప్పందాలలో నర్పాపూరు 

లేసును, ఇతర దేశాలు కొను కుటీరపరిశ్రమల వస్తువులలో 
చేర్చినట్లయి తే ఈ పరిశ్రమ దాగా పెకివసుంది. సాండరు 

oe) (nn pam.) ల (ot) 

డిజైసులు గల ఒక కేటలాగు తయారుచేయడం ఎంతో 

అవసరం. 

చేతిపరి శ్రమల వస్తువుల అమ్మ కం 

చేతివస్తువుల అమ్మకానికి (ప్రభుత్వ కుటీర పరిశ్రమల 

విక్రయశాల ముఖ్య మార్కెటింగు సంస్థగా పనిచేస్తున్నది. 

ఇది 1930 సం. లో స్థాపించబడింది. ఈ వి[క్రయశాలను 

విస్త ృతపరచుటకు వాణ్యిజ పరిశ్రమల శాఖ భారత (ప్రభు 
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త్వానికి ఒక పథకాన్ని అందజేసింది. ఈ పథకాన్ని అమలు 

పరచుటకు రూ. 3.5 లక్షలు ఖర్చుఅవుతాయి. ఐతే భారత 

(ప్రభుత్వం చెలామణి మూలధనం (క్రింద రూ. ! లక్ష, 

పథకంఆపృత్త ఖర్చుకు రూ. 15,400 లు మాత్రమే 

మంజూరుచేసింది. 

కేండవిక్రయశాల, విజయవాడ 
1955 సెపైంబరులో విజయవాడళో వాణిజ్య పరిశ్ర 

మల శాఖ అధ్వర్యాన ఒక కేంద్ర విక్రయళశాల తెరువ 

ఈ వికయశాలకు అఖిలభారత చేతివస్తువుల 

సంఘం ఆర్థిక సహాయం కింద రూ. 20100 లు, అప్పు 

(క్రింద రూ. 20,000 లు ఇచ్చింది. చేతివస్తువుల విక్రయ 

సమస్యలను పరష్కరించడ మే దీని ముఖ్యోద్దేశం, 

రెండవ (ప్రణాళికలో చేతిపర్మిశమలు 
చేతి పరిశ్రమల అభివృన్టిక్తై రెండవ ప్రణాళికలో పాత 

పథకాలను కొనసాగించుటకు రూ. 1.82 లక్షలూ, కొత్త 

వాటిని అమలుపచుటకు రూ. 20.49 లక్షలూ (ప్రత్మేకించ 

బకినవి. 1857-08 సంవత్సరానికి (ప్రతిపాదించబడిన బడ్జెటు 

అంచనా వివరములు ఇవి: 

బడింది. 

ఆదాయం 

ఆవృ త్తఖర్చు ఆనావృ త్తఖర్చు 

2,63,275 1,08,450 1,68,750 4,36,412 

మూలధనం 

(గ్రాంటు అప్పు 

{ 

ఓ ఆ౦ధ(వ్రదేళ్ 



1957 జనవరి 

1, రాష్ట్ర గవర్నరు 17 వ అఖిలభారత పారి 

(శామిక [పదర్శనానికి | పారంభోత్సవంచేస్తూ ద్వితీయ 
పంచవర్ష (ప్రణాళికను విజయవంతంగా అమలు పరచా 

లంజకు రాష్ట్రప్రభుత్వ ఆదాయం పెంచాలని వక్కాా 

ణించారు. 

యూనివర్శిటీలలో (పస్తుతం ఆంగ్రభాషయె 
బోధనా భాషగా కొనసాగాలని ఇటీవల నగరంలో 

జరిగిన విద్యాగ్గుల నేషనల్ యూనియన్ యొక్క 
ద్వితీయ అఖిలభారత మహాసభ అభి పాయ పడింది. 

వి, వాల్తేరు పాదరాబాదు నగరాల మధ్య 

శ్లీఘ [పయాణ సౌకర్యాలు కలగాలం చే ఈాండు 

పట్టణాలమధ్య “ఫీడర్ నర్ సర్వీసు వుండటం 
ఎర్మితె నా అవసరమని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. 

8. భారత రిపబ్లిక్ అధ్యకులు మ(దాను సాధా 
రణ అమ్మకంపన్ను (ఆంధ రెండవ సవరణ) చట్టా 

నికి ఆమోదం తెలిపారని అసాధారణ 7గజెటులో 

(పకటించబడింది. ఆంధశాసననభ గత అక్టోబరు నెలలో 

ఈచట్టాన్ని ఆమోదించింది. ఈ చట్టంపకారం 

కొన్ని అవనరమైన వస్తువులపై అంచు మధ్యరకం 
బట్టలు, ముత కబట్టలు, కిరసనాయిలు, బెల్లం, ఎగు 

వులు, వేగుసెనగనూనె, ఇనుము [కయ విక్రయాల్నపై 
సింగిల్ పాయింటుపన్ను విధించబడుతుంది, 

4, రాష్ట్ర వ్యవసాయమంత్రి పతికా విలేఖరు 

లతో మాట్లాడుతూ ఉత్పత్తిదారుల సవాశార 

సంఘాలచ్వారా పొగాకు సరఫరా అయ్యేట్లయితే 

సోవియట్ రష్యా తక్కువ (గేడు పొగ*కుతోబాటు 
అన్నిరకాల భారతీయ పొగాకును అంతర్జాతీయ 

మార్కెట్టు ధరల [ప్రకారం కొనుటకు అంగీక రించిన 
దని తెలిపారు. 

స్లానింగు కమీషను, "కేదరాష్ట్ర (ప్రభుత్వాల 
అధి కారులు చర్చలు జరిపినతరువాత ఆంధ్రపదేశ్ లో 

మా ర్చి, 1957 

ద్వితీయ పంచవర్గ [పణాళికయొక్క “రెండవ సంవత్స 
రంలో అంశు 1957.5రి సం.లో అఫీవృద్ధి పథ 

కముల కొరకు తాత్కాలిక [ప్రణాళికలు నిర్ణ 

యించవారు, 

5. పశ్చిమ గోదావరీ, నెలూరు. జిలాలో 
రూ, 15,78,700 ఖర్చుతో [6 పారి శామిక 

సంస్థలకు, 508 వ్యవసాయ సంసలకు, 581 నివాస 

గృవాములకు, 200 వీధి దీపాల సర్వీములకు, బిల్లి 

[గామాలలో 1 హెచ్, టి, ఇండస్ట్రియల్ సర్వీసుకు 
విద్యుచ్చక్తి సరఫరాను విస్తృత పరచుటకు (పభుత్వం 

మంజూరీ ఇచ్చింది. 

6. భారత [పభుత్వ సామాజి కాభివృద్ది మం; తీత్వ 

శాఖ ఆంధ్రపదెశ్ కు 1957-58 సంవత్సరానికి 
బిర జాతీయ విననణ సేవా కేంచొ లను కేటా 

యించింది. 

7. రాష్ట్ర (ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రాష్ట్ర 
రవాణా సంఘాన్ని నియమించింది. 

నెల్లూరుజిల్లాలో రూ.2,8 8,5 00ఖర్చుతో ఆరు 
(గామాల్లో 8 పారిశామిక నంనలు, 45 వ్యవసాయ 

సంస్థలు, 186 నివానగ్భృవాములు, 26 వీధి దీపొల 

సర్వీసులకు విద్యుచ్చక్తి సకఫరాను వి నృతపరచుటకు 
[పభుత్వం మరొక పథకానికి మంజూరీ ఇచ్చింది. 

8. తుంగభ|ద ఆనక ట్లవద్ద 9000 కిలో వాట్ల 

శక్తిగల [పథమ 'పాడల్ _పవర్ జన లేటర్ పఎచేయ 

నారంభించింది. ఇప్పుడు రాయలసీమ జిల్లాలకు 
ఇక్కడనుంచి విద్యుచ్చక్తి సరఫరా చేయబడుతున్న ది, 

విస్తృత ఆంధ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక భివృద్ధిపట్ల 

తగుక్రద్ధ గై కొనబడుతుందనీ, భూమ లులేని కార్మిక 

(ఫజానికం భయపడవలసిన అవసరం లేదనీ కేంద 

పానింగ్ కమీవన్ వారు హోమీ ఇచ్చారు. 

" 9 ఆంధ్రరాష్ట్ర) చేనేత సవా కారసంధఘు వతినిధి 

వర్గం రాష్ట్ర) సవా కార మం|త్రితో తమ ఇబ్బందులు 
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నివేదించుకొన్న మీవట, చేనేత పనివారల ఇబ్బందు 
లను నివారించుటక్షై చేనేత వస్త్రాల నిలవలను 
కొనవలసిందగా (ప్రభుత్వం అఖిల భారత చేనేతబోర్జును 
అభ్యర్థించిందని మం|గిగారు చెప్పారు, 

10. హైవరాబాదు వంవసాయ సవా కార సంస్థ 

రిజి స్ర్రేమనును వెంటనే రద్దుపరచుటకు రాష్ట్ర మంత్రి 

వర్గం సీర్లయించింది. 

11. హైదరాచాదు సిటీ మునిసిపల్ కార్పొ 

రేవనుగనుక మురికి పేటల నిర్మూలన, మురికి కాలవల 

అభివృద్ధి పథకానికిగాను రూ, 20 లక్షలు ఇచ్చే 

ట్టయితే, కార్పొరేవనుకు గాంటుక్రింద రూ, 20 

లక్షలు, అప్పు కింద రూ. 40 లకలు ఇపామని 

భారత [పభుత్వం "తెలిపింది. 

12. రాష్ట్రంలో సైమరీ టీచర్ల జీతాలు 
హపాచ్చించబడే అవకాశాలున్నాయని రాష్ట్ర విద్యా 

మంతి తము ఆశాభావం వెల్లడించారు, 

రాష్ట్ర ఆర్థికమంత్రి మైదావాదు ఇన్ఫూ కెన్సు 
ఇన్ స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేసిన ఉపన్యాన గోష్టులకు 

[పారంభోత్సవంచేస్తూ, దేశ. లో (6 వ్యోల్బణాన్ని 

అరికట్టాలం కు [గామీణ [పొంతాల ఆర్థికస్తోమతలను 

సంపూర్ణంగా ఉపయోగి,చాలనీ, ఇ.దుకు జీవిత 

ఫీమాఫండు ఆదర్శమైన సంస్థ" ఉపకరించగలదనీ 
అన్నారు. 

18. హోంమంత్రి హైచాచాదులో రేడియో 
వారోత్స వాలకు [పారంభోత్సవం చేస్తూ వెయ్యి 

మంది జనాభాగల (పతి (గామానికి ఒక కమ్యూ 

నిటీ కడి యో నెట్టను సరఫరా చేయుటకు తల పెట్ట 

బడిందని అన్నారు. 

14. రాష్ట్ర వల్లిక్ సర్వీసు కమీషన్, రాష్ట్ర 
సజార్డి నేటు, మినిస్టీరియల్ నర్వీసులకొరకు ఈ సంవ 
త్సరం అక్టోబరులో అభ్యర్థుల (ప్రథమ ౧(కూ బ్బుంటు 

ఆరంభిస్తుందని కమిషన్ అధగకులు వెల్లడించారు. 

15. రాష్ట్ర) గవర్నరు నేషనల్ సేవింగ్సు పక్షో 
త్సవాల సందర్భంలో ఆలిండియా రేడియో హైవరా 

బాదు నిలయంనుంచి సంగ వివాహూబహు 

ఫి కెట్ల రూపంలో i 5 గ్ర మతులు, కట్నాలు సవింగ్సు స్ట 

ఇ వ్వాలని నూచించినాకు. 

1957.58 సంవత్సరంలో తశ్కావీ అప్పుల 

[క్రింద వ్యవసాయ దాకులకు డబ్బు వంచి వపెటుటకు 
ట్ 

2G 

గాను భారతప్రభుత్వం రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన 
అప్పును కోటి రూ. ల నుండి రూ. 8 కోట్ల 10 
లకలకు పెంచిందని రాష్ట్రవ్యవసా యమం త్రి తెలియ 

లు 

జేశారు, 
16. రాష్ట్ర నవా కారశాఖామం|తి 'సవాకార 

దినోత్సవి సందర్భంలో బదూకా కామర్సు కళాశాల 
విద్యార్థుల సభలో మాట్లాడుతూ [ప్రభుత్వం రాష్ట్రం 
లోని వినిమయదారుల సవా కారసంఘాల నన్నిటినీ 

త్వరలో నే కో-ఆవశరేటివ్ మార్కెటింగు సొసైటీ 

లుగా మార్చుటకు తల పెడ. తున్నదని వెల్లడించారు. 

17 రాష్ట్ర) ముఖ్యమం తి సేవింగ్సుపకోత్స పాలకు 

అధ్యకతవహిస్తూ పస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి స్మాల్ 
_ సేవింగ్భుకొరకు రాష్ట్రోనికి రూ. 8 కోట్ల లక్యుం 

రు ౧ 

నిర్ణయిం చబడిందనీ కనుక ఈ లక్ష్యసాధనకు [పజలు 

తోడ్చడాలనీ విజ్ఞప్తి చేశారు. 

18. ఇక కొన్ని నెలల్లో పై(దాజాదులోని 

“రేడియో స్రమనులో 10 కిలో వాట్ల షార్షు వేవ్ 

(టాన్స్మీటర్ నెలకొల్ప బడుతుందని ఆలిండియా 
“రేడియో డిప్యూటీ డై_రక్టగు జనరల్ తెలియ 

జేశారు. 

సికిం దా బాదు మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ త్వరలో 

మురికి పేటల నిర్మూలనపని ఆరంభిస్తుంది. ఈ పథ 
కానికి గూ. 2 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది, ఇందు కై 

కార్పొరేషన్ సమావేశంలో ఒక తీరానం ఆమో 

దించబడింది. 

19. రాష్ట్ర) శాసనసభ సమావేళం మార్చి 20 వ 
తేది నాడు జరుపుటకు రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 

20, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ వాడ "రేడియో 

సేషనులో (క్రొత్తగా నెలకొల్పబడిన 20 కిలోవాట్ల 
రు eee ౧౧ 

మీ కియం వేప్ 

చేశారు, 
21. 1920 సంవత్సరపు మదాసు పాథమిక 

విద్యా చట్టాన్ని [ప్రభుత్వం సవరణ చేసింది. ఈచట్రం 
రాష్ట్ర లోని ఆంధ (పాంతానికి వర్తిస్తుంది, నిర్భంధ 

'పాథమిక విద్యావ్యాప్తి ఇందులో ముఖ్యాంశం. 

ఎలిమెంటరీ స్కూళ్ళలో 8వ తరగతివరకు, సెకండరీ 
స్కూళ్ళలో లీ వ ఫారంనకూ ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది. 

మాద రాజాదు, సికిందరాబాదు జంటనగరాల 

లోని బర్ (కుడు యూనియనులు ఆవోర ధాన్యాల 

[టాన్స్మీటర్ కు [పొగంభోత్సవం 

ఆ౦ (ధ్ర ప్రదేళ్ 



ధరల “'పెరుగుదలపట్ల కార్మికుల నిరననను తెలుపుట్నకై 

ఫిబవరి 8వ తేదీన ఆవేర ధాన్య ముల దినమును 

జరుపుటకు నిర్షయం చిన వి, 

ల్లీ, రాష్ట్ర పరిశమల, కార్మి“ శాఖల మంతి 

దుకాణములు, పారిశ్రామిక సంస్థల చట్టమును తగు 

విధంగా నవరణచేసి స్నకమంగా జులు పరక ఉద్దే 

శంతో యజమానులు, కార్మికుల అభ్మిపొయాలు 

'తలునుకొనటకుగా”*ను వారి (పతినిధులతో సంప 

దించారు, 

బలి. కాశ్మీరు సమన్వ మైన కరాచీలో జరిగిన 
అసభ్య (పదర్శనపట్ల నిరసనగా హై దా బాదు, సికిం 

దరాబాదు జంటనగరాలలోని న... కాలేజీల 

విద్యార్థులు సుమారు 15 వేలమంది తరగతులకు 

హోజగు కాలేదు. 

24. అటవీ (పాంతంలో పకువులమేత రును 

మును తగ్గించే విషయాన్ని [పభుత్వం పరిశీలిస్తున్న 
దని రాష్ట వ్యవసాయమం తి చెప్పారు. 

25. వివిధ సర్వీసులకు (గడెషనస్ జాబితాలు 

తయారుచేయుటకూ, నర్వనులను లీనీకరణం చేయు 

టకూ [పభుత్వం ప్రతిశాఖకు లేక సర్వీసుకు సలసో 
సంఘాలను ఏర్పాటు చేయుటకు నిర్ణయించింది. 

26. స ప్తమవార్షి క రిపబ్లికోత్సవం రాజధానినగ 
రంలోనూ,  శాష్ట్రామంతటా కడువేడుకతో జరుప 

బడీంది. ఈ సందర్భేరలో రాష్ట్రగవర్నరు ఒక సందేశ 
మిస్తూ “ముందుముందు ఎంతో చేయవలసి నుంది, 
ప్రగతి సాధనలో నై తిక, ఆ ధ్యాత్శిక విలువల పాము 

మార్చి, 19657 

ఖ్యాన్ని మనం మనస్సులో! 
అన్నారు, 

వి తుంగభ వ హై "పాలవల్ కలువ తప్పు ౧టరు 

(పాథమిక పనికై తన రాష్ట్ర పభుత్వం 
రూ". 10 లడలు మంజూరు చేసి. ది. 

286 mr'ష స్ట్రహోంమం, తి, జైళ్ళు, బాల చేరస్తుల 

ల ఖత లే సమావేశానికి (ఎ 'రంభోత్సవం 

చస్తూ అధి కారులు, ఖైదీలకు ఉపయో'* కరమైన 
నులు కల్పించే సమస్యల పట్టనేగాక ఖై దీలు 

జెలుశిక అనుభంంచుకాలంలో వారి మొన ఆధార 

పడువారి విషయ మెకగూడా శ్రద్ధవహుంచాలని 

అన్నారు, 

29. నిల్లుబట్టల వ్యాపార స్తులు రూపాయలలో 

ఆరా మూద్ముపైసలు చ చెప 

వుంచుకో వాలి అని 

es య ౭ 

/ 

పున అదనపు పన్నును 

రియాయ.తీవై చెల్లించుటక [పభుత్వం వారికి ఇచ్చిన 
ఆఖరు గడువును, కొన్ని షరతులకు లోబడి 1957 

మార్సివకకు పొడిగించింది 
80. రాష్ట్ర) పునర్వభజన చట్టం స|* మమైనదని 

అంధ్ర విక్ పైకోర్డు "కర్చు చెప్పింది. 

81. ద్వితీయ పంచ చవర పణాళిక క్రింద (గామీణ 

పథకాలను అమలుపరచడంలో తెలంగాణగా (పాంతా 

నికి సహాయపడుటకైె_ [గామీణ వై ప్రానింగు, డెవల 
ప్ముంటు కమిటీలను " ఏర్పాటుచేయుటక: (పభుత్వం 

నిర్ణయించింది. ఇట్ట క మిక కలు ఆంధ్రప్రాంతంలో ఇది 

వరకే వున్నాయి. 



వార్తలు-విశేషాలు 

పోలింగ్ వే 

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో, పార్ల 

మెంటరీ నియోజకవర్గాలలో అవసరమైనట్లయితే ఉదయం 

8 గం. లనుంచి మధ్యాహ్నం 12 గం.ల వరకు, తిరిగి 

మధ్యాహ్నం 1 గం. నుంచి సాయంత్రం. 5 గం, ల వరకు 

పోలింగు జరుగవలెనని ఎన్నికల కమీషన్ నిక్టయించింది. 

రెండు ఆర్లి నెన్నులు 
టి 

19539 సంవత్సరవు ఆంధ వేతనముల చెల్లింపు 
అనక తల తొలగింపు చటమును సవరిందడానికె రాష 

Ch టి య | 

గవర్నర్ ఒక ఆరినెన్సు జారీచేశారు. ఈ ఆర్తినెన్సు 
టి టె 

1957 జనవరి 26 వ తేదీనాటి అసాధారణ గెజెటులో 

(పకటించబగింది. 

1847 హిజ్రీ హైద్రాబాదు పారిశ్రామిక నిధినియమావళిని 
సవరించడానికై మరొక ఆర్డినెన్సు అమలులోకి తేబడింది. 
ఈ ఆర్డినెన్సు ననుసుంచి పారిశ్రామికనిధిని రాష (ప్రభు 

WW) 

త్య మే పర్మిశ్రమల శొఖద్వారా కంట్రోలుచేసి యాజమాన్యం 

నిర్వహిస్తుంది. ఇది తక్షణమే అమలులోకి వస్తుంది. ఈ 
ఆర్డినెన్సు చేయకపూర్వం ఆ నిధిని కంట్రోలు చేస్తున్నట్టే 
బోర్డు రద్దు అయినట్లుగా భావింపవలెను. 

శవిన్యూబోర్డుకు నూత్న అధికారం 
ఆంధ్రపదేశ్ రాష్టంలో కిలపబకిన (ప్రాంతం విష 

యంతో 1858 ఫసలీ హైద్రాదాదు "సీల్పు ఆఫ్ మోటారు 

స్పిరిట్ టాక్సేషన్ రెగ్యులేషన్ క్రింద కమీషనరు నిర్వ 

హించు ఆధికారాలను రెవిన్యూటోర్లు నిర్వహించగలదు. 

కౌల్లారీ నియమావ? 
10068 సంవత్సరపు ఆంధ్ర కౌల్పారీ చట్టంలోని 19 వ 

సెక్షను ననుసరించి 1957 సంవత్సరపు ఆంధ కౌల్దారీ నియ 

మావి 1957 జనవరి 29వ శతేదీనాటి అసాధారణ గెజెట్లో 

(పకటింపబడింది, 

28 

జొతీయ పొదుపు పక్షం 

చిన్న మొత్తాల పొదుపు ఉద్యమాన్ని బహుళంగా వ్యా ప్రి 

లోకి తెచ్చి ఎక్కువ ధనాన్ని సేకరించే ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర 

ప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతటా 180? జనవరి 17వ తేదీ నుంచి 
జొతీయపొదుపు పకం జరుపబకింది. ఈ పక్షం రోజులలో 

వివిధ (ప్రచార సాధనాల ద్వారా, చిన్నమొక్తాల పొదుపు 

కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన నేషనల్ సెవింగ్స్ సర్టిఫికెట్లు 

నేషనల్ ప్లాన్ సర్టిఫికెట్లు, (ట్రెజరీ సేవింగ్స్ డిపాజిట్లు, 
15 ఏండ “అన్యూయిటీ స్రిఫిఢెటు, పోసొఫీసు సేవింగ్స్ 

a2) లు ౧ లు 

బ్యాంకు మొదలగు వాటికి పెటుదిడి పెటవలసిందిగా (పజ 
టు ట్ 

లను పోత్సహించడ మెనది, 

పాఠశాలల పుస్తకములు 

రిజస్టరై న పుస్తకి (ప్రకాశకులు (పాథమిక పాఠశాలల 

కొరకు పాఠ్యపుస్తకాలను దాఖలు చేయవలసిన ఆఖరు 
తేదీ 1057 ఫిబ్రవరి 28నుంచి మార్చి 11వ తేదీవరకు పొడి 
గించబడింది, 

సంఘ సంక్షేమం 

పూర్వపు ఆంధ రాష్ట్రంలోని పెనుకబకిన తరగతులు, 

విముక్త జాతులు మొదలగువారి సంక్షేమం కొరకు 185556 

సంతో తగు కృషి జరుపబడిందని సంఘసంకేమ శాఖ 

వారి వార్షిక ని వేదికవల్ల తెలుస్తున్నది. 

1947 సంవత్సరపు మద్రాసు పొర అనర్హ తల తొల 

గింపు (సవరణ) చట్టం, 1947 సంవత్సరపు ఏ" దేవాలయ 

ప్రవేశాధికారచట్టం, 1805 సంవత్సరపు అన్బృళ్యకతొ 

(నేరిముల) చట్టంలోని నిబింధనలను రాష మంతటా 

గట్టిగా అవులుపరచిన ఫలితంగా అస్పృశ్యతను చాలా 

వరకు నిర్మూలించడానికి అవకాశం కలిగింది. 

చలికొలపు సెలవుల్లో హైద్రాబాదు భారత్ సేవక్ సమాజ్ 

వారు 1956 డిసెంబరు 22 వ తేదీ మొదలు 19057 జనవరి 

4 వ తేదీవరకు విద్యార్థి యువజన శిబిరాలను ఏకింటివి 
నిర్వహించారు. 

ఆ౦[ధ్రప్రదేళ్ 



హైద్రాదాదుకు సమీపమునవున్న హిమాయత్ సాగర్లో 

1957 జనవరి 21 వ తేదీనుంచి 80 తేదీవరకు సహాయ 

శకేడెట్దళం, కార్మిక, 

బడింది. ఆ శిబరం౦ంలో పదిమంది ఉపాధ్యాయులు, 491) 

మంది కేడెట్లు ఒక (గ్రామా 9కి ఆప్రొచ్రోడ్డు వేశారు. 

“హైద్రాబాదు నగరంలోని పన్లికుగా ర్లైన్సులో వున్న దాలల 

(గంధాలయాన్ని 1950 క"సెంబరునెలలో 1956 మంది 

మ. 

ప్రప్రభుత్వ ప్రథాన కార్యదర్శి జనవరినెలలో 

నల్లగొండ. పరంగలు, ఖమ్మం జిల్లాలలో మొత్తం 4U0 

మైళ్ళు పర్యటించి (గామీణాభివృద్ది కృషిలో నిమగ్నులై 

వున్న బ్లాకు ఆఫీసర్లకు సామాజికాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, 

జాతీయవి సర 

సంఘ “సీవాశిబర౦ నిర్వహి 0౦ప 

ణ సేవాశకేంద్రాల పరమార్థాన్ని విపరించారు. 

వస్త్ర పరిశ్రమ 

1947 వ సం. పు పారిశ్రామిక వివాదాలచట్టం నిమిత్తమై 

ఆం(ధ్ర(ప్రదేళ్ లో "బక్స్-టైల్ పరిశ్రమ ఈ పకటన అధి 

కార గెజెటులో (ప్రకటితమయ్యే తేదీమొదలు ఆరునెలల 

వరకు ప్రజోపకర మైన సర్వీసుగా ప్రకటించబడింది. 

రాయలసీమ (ప్రాంతంలో (పభుత్వ మరియు పై 9 వేటు 

తోపులలో చేయబడు చెట్లపై(వంటచెరకుగా ఉపయోగ పడు 

నవి)పచ్చిఆకు ఎరుపు'పె పె నీటితీరువమినహాయింపుకు సంబం 

ధించిన ఉత్తర్వు 1866 వ ఫసలీ వరకు పొడిగింపబడినది. 

మొదట సదరు మినహాయింపు 1052 మే 21 వ తేదీన 

మంజూరు చేయబడి తిరిగి 1954 నవంబరు 6 వ తేదీన 

1364, 1365 వ. ఫసలిలవరకు పొడిగింపబడినది. 

సిమెంటు ప్యాకింగ్ చార్జీలు 

1957 జనవరి 1 వ తేదీతో ప్రారంభమై 1957 మార్చి 

31 వ శేదీతో అంతమయ్యే కాలానికి సిమెంటు ప్యాకింగు 

చార్జీలను సరిసమాన రేటుప్రకారం టన్ను!కి రూ. 1320ల 

చోప్పున నిర్ణయించారు. ఈచార్జీ కొత్త జనపనార సంచు 

లలో నింపబడిన సిమెంటుకు “మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 

పాత సంచులలో నింపబడిన సిమెంటు చార్జీలను. విక్రయ 

దారు. కొనుగోలుదారు మాట్లాడుకొని నిర్ణయించుకోవాలి, 

అయితే ఆ విధంగా నిర్ణయంచుకొనే చార్జీ టన్ను కి 

రూ. 18.2.0 లకు పతివాడ 

మార్చి, 1957 

కర్నూలు - కడపకాలువ 
రాం మరమ్మతుల స్ు త్తమ కీరూోలు = 

జ అ అష on) Ou ణల 

కడపకొలువ సుంశేశల వెప హెడ్ స్తూయిస్నుంచి కడప 

జిల్లాలోని దాని చివరవరకు 1521-1837 తేదీ సాయంత్రం 
6 గంటలనుంచి పూర్తిగా మూసివేయఎకినది. 

మళ్ళీ 30-6-1957 శేదీ సాయంత్రం 
తుంది. రౌలువ ముని 

మార్చుచేయబడదు. 

ఈ రౌలుపి 

తరువాత తెరుపబడు 

తేది ఏ స్థితిలోనూ 

కాలంలో సాగుకు, 

ఇతర అవసరాలకు నీరు సంఫరాచేయబడదు. సీరు అభిం 

చని కారణంగా పైరు లేమైనా నష్టవగిసట్లయితే ఆ బాధ్యత 

(ప్రభుత్వానిది కౌవని ప్రజలకు తెలియజేయబడినది. 

ఎంప్లాయిమెంట్ సర్వీసు 

ఎంప్లాయిమెంటు ఎక్స్చేంజీల ప్యవస్త రా ష్నపభుత్వా 

నికి మార్చు చేయబడిన ఫలితంగా “డిపార్టుమెంట్ ఆఫ్ 

రీ సెటిల్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయిమెంటు" త) ఆ శాఖకు 

సివయదడు ప 
a= 

మూసి చేయద డిస 

“పేరుకు బదులుగా ఇకనుంచి దానిని 

ట్ డ్రె రెక్ట రేట్ ఆఫ్ 

ఆంధప్ర పదక, పై(ద్రాదాడు అని వ్యపహంంచడానికి నిర్ణ 

ఇంతవరకు పున్న 

మ్ శేషనర్ ఎంప్లాయి మెంటు సర్వీస్” 

యింపబకినది, 

రాష రవాణొపాలకవరం 
(= ౧ 

(ప్రభుత్వం రాష్ట రవాణా పాలక వర్షము నొకదానిని 

ఏర్పాటు చేసింది. అందులో ఈ దిగువవారు సభ్యులుగా 

వుంటారు. 1, (టాన్సుపోర్టు కమీషనర్ (ఆధ్యకుడు) 

ల చీఫ్ ఇంజనీర్, హో వేస్ 3. పోలీసు డిప్యూటీ ఇనస్పె 

కర్ జనరర్ (సి, ఐ. డ., తె ల్వేలు) 
అ 

ర్ూ 

మాజీ సైనికులకు గ్రాంట్లు 

వికలాంగులై నిస్సహాయ స్థితిలోవున్న 29మంది మాజీ 

సైనికులకు, వారిపై ఆధారపడివున్న వారికి సహాయం చేసే 

నిమిత్తమై ఇండియన్ సోల్డర్సు బెనివొలెంట్ ఫండ్ బోర్డు 

వారు 1957 జనవరి 11వ శేదీన జరిగిన తమ సమా 

వేశంలో మొత్తం రూ, 2,588/-లు (గ్రాంటుగా ఇచ్చారు. 

a బ్ 9 అ వ 

మోటారు బృరిట అమ్మకములపన్ను చట్టం 

అసి స్టెంట్ కమర్షియల్ టాక్సు ఆఫీసా హోదాకు 

తక్కు వగానట్టి వాణిజ్యపన్నులశా ఖ
 ఆఫీసర్లు అందరూ వారి 

వారి పరుగో 1939 సంవత్సరపు మద్రాసు 

29 



మోటారు న్పీరిట్ అమ్మకముల పన్ను చట్టం యొక్క 9 

(1) 'నెకశ్వల నం(క్రమించిన అధికారాలను చెలాయిందచ 
షణ 

డానికి ప్రస్తుతం హక్కు. కలిగివున్నారు. వాణ్జ్య పన్నుల 

చట్టం[క్రింద పన్ను ఎగవేతలను పట్టుకోవడానిక్రై నియమిం 
పబఏన ఇనస్పెక్రరువాడా ఆ అధికారాలను చెలాయించ 

డానికి అనుమతిఇస్తూ ఇప్పుడు (పచుత్యం ఉత్తర్వుచేసింది. 

పారిశామిక వివాదాలు 

ఈఃక్రింది పార్మిశామిక వివాదాలు తీర్చు నిమిత్తమై 

హైద్రాదాదులోని పారిశ్రామిక న్యాయస్థానానికి నివేదించ 

బడినవి, ar 

1. విజయవాడలోని శ్రీ గోపాలకృష్ణ (ట్రాన్సుపోర్టు 
కంపెనీ లిమిటెడ్ యజమానులకూ, ఆకంపెనీలో పనిచేసే 

కండక్తరుకుమధ్య యేక్పడినతగాయిదా. ఇందులో కండక్షరు 
తరపున మోటారు వర్కర్సు యూనియన్ వారు ప్రాతినిధ్యం 

వహిస్తారు. కండక్షరును 6.1.1156 తేడీనుంచి కంపెసీవారు 

సస్పెండుచేసిన కారణంగా ఈ తగాయిదా ఏర్పడింది. 

2. గుంటూరుజిల్లా నరసరావుపేట లారీ యజమాని 

శ్రీ కోటిలింగంకూ ఆయన లారీ డై వరుకూ మధ్య ఏర్పడ్డ 
తగాయిదా. డై%వరు తరపున నరసారాపుపేట డివిజన్ 

మోటారువర్కుర్సు యూనియనువారు ప్రాతినిధ్యం వహి 

స్తారు. డైవరును పనినుంచి తీసివేసిన కారణంగా ఈ 

తగాయిదా ఏర్చడింది. 

8. గుంటూరుజిల్లా తెనాలిలోని (శ్రీ కృషాలంచ్ హోం 
యజమానులకూ, ఆ అంచ్ హోంలో పనిచేసే వ్యక్తి కిమధ్య 

మేర్చడ్డ తగాయిదా. పనిచేసే వ్యక్తి తరపున తెనాలిపట్టణ 

హోటలు వర్కర్సు యూనియనువారు (ప్రాతినిధ్యం వహి 
సారు. ఆవ్యక్రిని పనినుంచి తీసివేసిన కారణంగా ఈ 
తగాయిదా ఏర్చడింది. 

4 విజయనగరం వాయుప్తత బస్ సర్వీసు యజ 
మానులకూ, కార్మికులకూ మధ్య ఏర్పడ్డతగాయిదా. సర్వీసు 
యజమానులు ముగ్గురు పనివారలను ర్మిెంచి చేసిన కార 

ణముగాను, తొమ్మిదిమంది పనివారలను తిరిగి పనిలోనికి 

తీసుకొనుటకు నిరాకరించిన కొరణంగాను ఈ తగాయిదా 

ఏర్పడినది. 

రహ జ 
జెళ్ళ రం స్పెక్టర్ -జనరల్ 

1956 సంవత్సరపు రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము 
ననుసరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాప్తంతో చేర్చబకిన (ప్రాంతం 

30 

విషయంలో 1858 నవంబరు ! వ తేదీ లగాయితు ఈ 

ఈ (క్రింది ఏర్పాట్లు జేయబశీనవి. 

జైళ్ళ ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ 1951 సంవత్సరపు పొచొ 

బొదు పిల్లల చట్టం (క్రింద సర్టిఫైడ్ స్కూళ్ళ చీఫ్ ఇన్ స్పె 

క్షరుగాను, 1954 వ సంవత్సరపు పొదొచౌదు జైళ్ళ చట్టం 

(క్రింద ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ గాను, 1808 సంవత్సరపు 

హెద్రాదాదు బోర స్టల్ స్కూళ్ళ చట్టం [క్రింద ఇన్ స్పెక్టర్ 

జనరల్ గాను అధికొరములను చెలాయించగలరు. 

పంచాయితీల సంఖ్యాబలం 

జనాభా (ప్రాతిపదికపై ఎన్నుకొనబడవలసివున్న పంచా 

యితీల సంభ్యాబలాన్ని (ప్రభుత్వం (ప్రకటించింది. (పతి 

సందర్భంలోను సంఖ్యమొ త్తంలో ప్రీ సభ్యురాలు చేరిలేదు. 

* = 20 వేలు లేక అంతకంటె ఎక్కువ జనాభాగల పంచాయి 

తీలో 16 మంది సభ్యులుంటారు. 15 వేలు మొదలు 20 వేల 
వరకు జనాభాగలపంచాయితీలో 15 మంది సభ్యులుంటారు. 

12 వేలు మొదలు 15 వేలువరకు జనాభాగల పంచాయితీలో 

14 మంది సభ్యులుంటారు. 10 వేలు మొదలు 12 వేలవరకు 

జనాభాగల పంచాయితీలో 18 మంది సభ్యులుంటారు. 

7,500 మొదలు 10,000 పరకు జనాభాగల పంచాయితీలో 

11 మంది సభ్యులుంటారు. ర్ వేలు మొదలు 7,500 వరకు 

జనాభాగల పంచాయితీలో 9 మంది సభ్యులుంటారు. 2,500 

మొదలు 5,000 వరకు జనాభా గల పంచాయితీలో 8 మంది 

సభ్యులుంటారు. 1000, 2,500 మ ధ్య జనాభాగల 

పంచాయితీలో ఏడుగురు సభ్యులుంటారు. వెయ్యికంటె 

తక్కువజనాభాగల పంచాయితీలో ఆర్లురు సభ్యులుంటారు. 

జాతీయ పతాకం 

కొందరువ్యక్తులు, సంస్థలు చిన్నచిన్నకాగితపు జాతీయ 

పతాకాలను తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ దృష్టికి 

తేబకింది. ఈవిధంగా చేయడం జాతీయ చిహ్నమైన 
జాతీయ పతాక గౌరవాన్ని చులకన చేయడ మవుతుంది, 
కనుక ఇంతవరకూ ఈవిధంగా కౌగితపు జాతీయ పతాకొ 

లను తయారుచేసి విక్రయిస్తున్న (ప్రయివేటు వ్యక్తులు, 

సంస్థలు ఆపనిని మానుకోవిలసినఏగా కోరడమవుతున్నది. 

ప్రజలుహడా ఆవిధంగా చేయహాడదని కోరబడుకున్నారు,. 

9 జగ సాధారణ అమ్మకపుపన్ను చట్టం 

మద్రాసు సాధావణ అస్ముకపుపన్ను (ఆంధ్ర రెండవ 

సవరణ) చట్టం, 1936, రాష్త్రంలో 1856 డిసెంబరు 81వ 

ఆ౦(ధ్రప్రదేళ్ 



తేదీనుంచి అమలులోనికి వచ్చింది. ఆ శేదీనాడే అది రాష్ట్ర 
అసాధారణ గెజెట్లో (ప్రకటింప బడింది. 

మళూచి నిరోధానికి రక్షణ చర్యలు 
వేసవి ప్రారంభంతో టీకాలు వేయించుకోనివారికి 

మశూచి వస్తుంది. హైదరాబాదు మునిసిపలు కార్పొరేషను 
టీకాలు . డానికి చేసిన యేర్చాట్లను నగర (ప్రజలు 

వినియోగించుకోవాలి. హైదరాబాదు నగరంలోని అన్ని 
బొషధశాలలు, ఆస్పత్రులలో టీకాలువేసే వుద్యోగులు 

ఏర్పాటుచేయబడ్డారు. వీరు ఉదయం 10.12 గంటలమధ్య 

పనిచేస్తారు. మునిసిపలు శికుసంకేము కేంద్రాలలోను, మునిసి 

పల్ శానిటరీఇన్ స్పెక్టర్ల కార్యాలయాలలోను వారు ఉదయం 

వేళ, మధ్యాహ్నం చాలా (ప్రొద్దుపోయిన తరువాత కూడా 

వుంటారు. నగరంలో ఆయా (ప్రాంతాలలోకూడా టీకాలు 

చేయబడతాయి. తామున్నచోటనే టీకాలు వేయించు కొన 

గోరువారు ఆ విషయాన్ని మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ ఆరోగ్య 
సిబ్బందికి, ఆ వార్డు శానిటరీ ఇన్ స్పెక్టరుకూ, అసిసైంటు 

వై ద్యాధికారికీ తెలియపరచపలెను. 

ఆబ్కారీ చట్టం 

ఎకైజుకాఖ ఇన్చార్జీగాఉన్న రెవెన్యూ బోర్లు సభ్యుడు 

1816 వ ఫసలీ హైదద్రారాదాదు అబ్కారీ చట్టం (1816 ఫసలీ 

హైదరాబాదు చట్టం 1) క్రింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 

కలుపబడిన (ప్రాంతంలో ఎకై జు కమీషనరు అధికారా 

లను నిర్వర్తించగలడు. ఆయన 1888వ ఫసలీ హైడ్రా 

బాదు మత్తుపదార్థాల చట్టం (1408 ఫసలీ హైద్రాదాదుచట్టం4) 

(క్రింద “చీఫ్ ఇంటాక్స్ కేటింగ్ డ్రగ్స్ అఫీసరు' బాధ్య 
తలనుకూడా నిర్వహించగలరు, 

పరీక్షల వారలు 
తాకీ 

1957 సంవత్సరపు హెచ్, యస్. సి; హెచ్, యస్. సి. 
"టెక్నికల్ వార్షిక పరీక్షలు పూర్వపు హైద్రాబాదు రాష్ట్రం 

లోని తెలంగాణా, మరాట్వాడా, కర్నాటక (ప్రాంతాల 17 

జిల్లాల్లో 1857 మార్చి 20 తేదీనుంచి ఆరంభం కాగలవు. 

సంగీత భూషణ్ సర్టిఫికెట్ కోర్సు యొక్క (ప్రభుత్వ 

పరీక్షను ఆంధ్రప్రదేశ్ (ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ (సాంకేతిక 
విద్య) 1857 ఫిబ్రవరిలో ఈ [క్రింది విభాగములుగా జరుపు 

తుంది. 1. హిందూస్తానీ గాత్ర సంగీతం, 2. కర్ణాటక 

గాత్ర సంగీతం, 9. సితార్, 4. కర్ణాటక ఫిడేలు, 5, కథక్ 
నృత్యం, 6. భరతనాట్యం. 

మార్చి 1967 

బార్ కౌన్సిలు పరీక్షలు 1958 మారిలో హె|దాబాదలో 
ల అ రద్రాదాటుళ 

జరుగగలవు. 

కర్నూలులోని ఆం|ధ(పదేళ్ ప 
కల డిప్యూటీ కమీషసరు సివిల్ మె 
ఇంజసీరింగు విషయాలలో జరుపు 
కొరకై హైద్రాదాదులో ఒక 

చిడింది, 

1957 సం. నుంచి ఇంటర్మీ %యెట్ ఆరు బి ఏ 
పరీక్షలకు కూర్చొన అభ్యర్థులు ఆపనళ్ 

జెస్ (క్రింద చేయవలసిస అనువాదపు పేరాను క్ర 
గాని లేదా హిందూస్తానీలోకిగాని ఎలిపిలోనైనా (వ్రాసి 
చేయవచ్చునని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్టాంరు 

టు 

తెలియ జేస్తున్నారు. 
తెలుగు, మరాటీ, కన్నడములలో జరుగు విద్యాశాఖ 

యొక్క ప్రాంతీయ భాషా పరీక్షలు (హైయ గేడ్, 

లోయర్ గ్రేడ్) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెలంగాణా బిలాల 
తా డి 

మ్ల కొరకై 1957 షృపిలులో 'హెొద్రాదాదు నగరంలో జరుపబడ 

గలవు, 

డేరాడూన్లోని మినిక స్కూలు (పూర్వం దీనినే (పిన్స్ 

ఆఫ్ 'వేల్సు మిలిటరీ కాలేజి అని వ్యవహరించేవారు) లో 
(ప్రవేశం కొరకై ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థులకు పరీక్ష 1957 
మార్చి, 18, 19 శేదీలలో హైద్రాదాదులో జరుపదబడ 

గలదు. పరీక్షలో లిఖిత పరీక్ష, మొఖిక పరీక్ష వుండగలవు. 

"పెరు పంటలు 
రా 

ఆ ల అప న అం ణ్ జనా అర్హా ప 4 తిని 

పూర్వపు ఆంధ్రరాష్ట్రంలో 1006 సెఫ్రెంబరు 25వ తేదీ 

వరకు 283,800 ఎకరాలలో (ప్రత్తిపంట వేయబఐకినట్లు 
అంచనాలు తెలుపుతున్నవి, 

1956 నవంబరునెల ఆఖరుపరకు చేరిన ని వేదిక సుబట్టి 

కొంత సరకు 

సంతృ ప్రికరంగానే పున్న ట్లు తెలుస్తున్నది, కాని శీ కా 
a Srv 

కుళం. కృష్ణా, చిత్తూరు జిల్లాలలో అధిక పర్షాలవల్ల పంట 

దిగుబడి కొంత తగ్గవచ్చునని తెలుస్తున్నది. 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని తణుకులో కొత్తగా చక్కెర 

మిల్లు స్రాపించబదినందు చేతను, చెజకు విత్తనం వేసే 

రోజుల్లో చెజకు ధరలు హెచ్చుగావుండి పరిస్థితి ఆశాజన 

కంగా వుండటంచేతను కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరిజిల్లాలలో 

ఎక్కువ భూమిలో చెజకుపైరు వేయబకినట్లు తెలుున్నది. 

కాలమాన పరిస్థితి బాగా పృుండడంచేత నిజామాబాదు 

ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చెరకుపంట పరిస్థితి 

అయితే 
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జీల్లాలో పంట దిగుబడి ఎక్కువగా వుండవచ్చునని ఆశించ 

బడుతున్నది, 

1056 డిసెంబరునెల ఆఖరువరకు చేరిన నివేదికనుబట్టి 

ఆంధ్రపదేశ్ రాష్ట్రంలోని ముఖ్యపంట అయిన వరికోతలు 

ఆన్ని జిల్లాలలో జరుగుతున్నట్లు తెలియవచ్చింది. 

అన్ని జిల్లాలలో పంట సాధారణంగా వుండగలదని 

అంచెనా వేయబడుతున్నది. ఆయితే కృష్ణా, చిత్తూరు, 

నెల్లూరు, కడప, పళ్ళ్చిమ గోదావరి, కర్నూలు జిల్లాలలో 
మాతం పంట సాధారణంకంపి కొంచెం తక్కువగా 

వుండగలదని భావింప బడుతున్నది. కృష్ణాజిల్లాలో పరి 

పీకపురుగువల్ల పైరు దెబ్బతిన్నదని తెలుస్తున్నది. నెల్లూరు 

జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో పైరు మరొకరకం పురుగు 

వల్ల, వర్షాలవల్ల దెబ్బతిన్నది. కడపజిల్లాలో ఆధిక పెర్షాల 

వల్ల దెబ్బతిన్నది. పశ్చిమ గోదావరిలో తెగుక్టవల్ల దెబ్బ 

దెబ్బతిన్నది. తెంగాణా ప్రాంతంలో ఒక్క ఖమ్మం 

జిల్లాలోతప్ప మిగతా అన్ని జిల్లాలలో నాట్లువేసే తీరు 

ణంలో కాలమాన పరిస్టితి బాగా పుండడంపల్ల ఎక్కువ 

భూమిలో వరిపైరు వేయబడిందని నివేదిక తెలుపుతున్నధి. 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొగాకు పండించబడే జిల్లాలలో 

1956.57 సంవత్సరంలో, పొగాకు.పైరు వేయబడిన భూమి 

అంచెనాలు తెలియ వచ్చినవి, ఈ అంచెనాల (ప్రకారం 

25.12.1956 తేదీ నాటికి తెలంగాణా (ప్రాంతంలోను, 

తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు 
జిల్లాలలోను, నెల్లూరు జిల్లాలోని కందుకూరు తాలూకా 

లోను మొత్తం 264,200 ఎకరాలలో పొగాకుపైరు వేయ 
బడింది, (1, ౪7, 594 ఎకరాలలో వర్జీనియా పొగాకు, 
96, 606 ఎకరాలలో నాటుపొగాకు వేయబడింది) గత సం 

వత్సరం ఇదేకొలంలో పొగాకుపైరు వేయబడిన భూమితో 

పోల్చి చూచినట్లయితే ఈ సంవత్సరం పెరు వేయబడిన 

భూమి 11శాతం హెచ్చుగావున్నబ్లు తెలుస్తున్నది. 

రవాణా ఆసరేటరు 
ne) 

రెండవ పంచవర్షపు (ప్రణాళికలో రోడ్డురవాణా అభి 

వృద్ధి దృష్ట్యా, రోడ్డురవాణా సర్వీసులను జాతీయం చేయ 

వలసిన దృష్టా యోగ్యమెన కొన్ని యూనిట్లకు ఎక్కు 

వలో ఎక్కువ ఐ దేళ్ళ కొలంనరకు పర్మిట్లనుఇచ్చి అట్టి 

యూనిట్లను (ప్రత్యేకంగా (ప్రోత్సహించ వలెనని తలపెట్ట 
బడింది. హైదాదాదు రీజనల్ ట్రాస్సుపోర్డు అధారిటీ 

(క్రిందగల సరుకుల రవాణా ఆపరేటర్లు అట్టి యోగ్యమైన 
యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ అవకాశ ౦వల్ల లాభం 

పొందవచ్చును. 
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దేశంతోపాటు మీరుకూడా 

అభ్యుదయం౦ంపాందండి!: 
యడుయిగుల్డువన్నా WF a) Ww 

భారత ప్రభుత్వ చిన్న మొత్తముల పొదుపు పథకంలో 

Ero 

వారత దోళంయు: 

సామాజికాభివ ద్ది 

ర లుమా 

Fr (6 

యే ఉబ్బును af.) (తాం న, 

12 నంవతృరములల నోవనల్ సబీంగు) 

నరలిధీరెయు 
(am) (nc) 

10 నంవతృొరముల (దెజరీ సవిండ్యు 

డీపాటిట్ నర్జిథికౌట్లు 

10 నంవతృరయుల జొలీయ (వణాళ3$ 

నర్జిథి కెట్లు 

7 = wn నలి క. 
పోన్దావీను సం») బ్యాంంయీ Ss Ow 

గొ 

15 నొంబొత్ఫ్లయముల ఆశ్య్యూవో నల్టిటీతౌట్లు 

అ ౮ 

6 గాం౮ం ౮ 

డ పట్టంటె! 

ర్యక్రముమునకు, గొప్పనదీలోయ ప్రాజెక్టులకు, 
రులు రోడ్ల అభివృద్దికి సహాయపడండి ! 

టీజ్ సెహ్యారిదీోలలో దేనిలో నానా పెట్టుబడి పెట్టండి ౪ 

ము చ్యూరిటీ పొందినమిదట నూటికి ఏడాదికి స 16 హం చొప్పున హరీ 
వ్ 

అభిస్తుంఏ. రూ. త అలసి మొదలు రూ. 5,000 ల వాటివరలు ఈ సరి 
|) 

ఫికెద్లు లభించును. ప్యక్తిగతంగా రూ. 25,000 ల వరకు కొనవచ్చును. 

ప్రతియేటా నూటికి 9; వంతుల చొప్పున వడ్డీ చెల్లించబడుతుంది. 
రూ. 100 లవి మొదలు రూ. 25,000 లవి వరకు లభిస్తాయి. వ్య 

గతంగా దూ, 25,000 ల వరకు కొనవచ్చును, 

మెచ్యూరిటీ పొందిన మీదట నూటికి ఏడాదికి 45 వంతుల చొప్పున 

పడ్తీ చెల్లించబడుతుంది. 10 రూ. లవి, 2౪ రూ. లప 

50 రూ. లవి, 100 రూ. లవి, 510 రూ. లవి ఇవ్వబడును. ప్య క్రిగతంగా 

రూ. 25,00 ల వరకు కొనవచ్చును. 

డిపాజిట్లపై రూ. 10,000 ల వరకు నూటికి 2 వంతుల చొప్పున వడ్డీ 

చేర్చబడుతుంది. శేషముపై రూ. 15.000) ల వరకు నూటికి 1, వంతుల 

చొప్పున వడ్డీ చేర్చబడుతుంది. | 

ఫ తూ. లని, 

నూటికి ఏడాదికి 8 వంతుల చక్రవడ్తీతో నెలసరి కిస్తులుగా 15 ఏండ్ల 

లోబున తిరిగి చెల్లించబడుతాయి, 

రూ. లే,500, రూ. 7.0౮0, చా. 14,000 

లా. 28,000 వ్యక్తిగతంగా రూ. 28,0060 ల 

పరకు కొనవచ్చును. 

డౌ యత్ మంబి అదాయం అథభ్లిన్తుంది 2 

జారీచేయబడు భరలు ; 

ఖం ప్రత్తి థుత్ర్రా 'విట్లువిడ పెథ్రంజి * 

ఇతర పవమవిములకు, ఈ8 పెట్దుబళ్ళకు సంబందించిన నియహపూా వళికొ రకు ; 

సన "en కమీషనర్, నమా చిరునామాకు గాని లేక 

హైదాదాయు (దర క్రాన్) 

చిరునామాకు గాని (వాయపలెను, 





mer 

ష్ 

నొలల విన్సాన (వదర్భనంలో మలొత్ ద్భొళ్యాం. 
a 
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